
 

 

 

Dúvidas Frequentes 
 

1. Quem pode participar do processo seletivo da Especialização em 

Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas? 

R.: Podem participar do processo seletivo: 

 servidores ou empregados públicos federais que:  

a) desempenhem rotineiramente atividades analíticas 

relacionadas ao ciclo de vida das políticas públicas do Governo 

Federal;  

b) tenham necessidade de desenvolver competências requeridas 

na coleta, manipulação, limpeza e integração de dados de 

políticas públicas e comunicar suas soluções efetivamente; 

 Servidores públicos federais ocupantes de cargo efetivo e 

empregados públicos concursados em exercício na Controladoria-

Geral da União; e 

 demais servidores públicos federais ocupantes de cargo efetivo, 

empregados públicos federais concursados e militares das Forças 

Armadas. 

Fique atento também aos requisitos de ingresso no curso, apresentados 

no item 3 do Edital nº 108/2020. Veja ainda as retificações do Edital nº 

127/2020! 

 

2. Quantas vagas estão disponíveis? 

R.: São 40 (quarenta) vagas, sendo 30 para servidores públicos ocupantes 

de cargo efetivo em exercício na Controladoria-Geral da União e 10 para 

servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, empregados públicos 

concursados e militares das Forças Armadas. 

Há vagas reservadas para pessoas autodeclaradas negras e indígenas e 

para pessoas com deficiência.  



 

 

 

 

 

Confira no Edital nº 108/2020 e no Edital nº 127/2020 a distribuição das 

vagas e as regras para o sistema de ação afirmativa! 

 

3. Como serão as aulas? 

R.: O curso será presencial e contará com 40% da carga horária total a 

distância com aulas online. As aulas têm previsão de início em 5/4/2021.  

A carga horária semanal de aulas é de 9 horas, distribuídas em 2 dias da 

semana, segundas das 14h30 às 17h30 e terças-feiras com aulas em 

período integral, das 9h às 12h e das 14h30 às 17h30. 

No primeiro semestre de 2021 os encontros serão todos online. As aulas 

presenciais estão previstas para agosto de 2021. 

Acesse o Projeto Pedagógico e o calendário, disponíveis na página do 

curso, para conhecer as disciplinas que serão ofertadas no curso! 

 

4. E as aulas online como serão? 

R.: As aulas online acontecerão na plataforma de videoconferência 

utilizada pela Enap. Serão momentos síncronos onde professores e 

estudantes estão conectados em uma transmissão ao vivo. 

A plataforma permite não só a apresentação dos conteúdos por parte dos 

professores, mas também a interação entre todos que estão participando 

da aula.  

A Enap orienta e dá suporte metodológico para seus professores 

utilizarem a plataforma sempre com o apoio de ferramentas de 

colaboração, para transformar as aulas online em espaços dinâmicos de 

troca e construção coletiva de conhecimento. 

 



 

 

 

 

  

O curso também terá um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA 

Moodle) espaço assíncrono utilizado como apoio às aulas online e 

presenciais. Nele os professores disponibilizarão, por exemplo, conteúdos 

e materiais utilizados nas disciplinas, locais para postagem de atividades 

realizadas em sala ou momentos de interação e complementação de 

conteúdo. 

As aulas online e presenciais são estruturadas na metodologia de ensino-

aplicação, utilizada nos cursos de Especialização e MBA da Enap! A 

trajetória dos estudantes será marcada por espaços de aprendizagem 

coletiva e integração da teoria e prática! 

 

5. Esse curso é gratuito? 

R.: A Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas não 

tem ônus para servidores públicos federais ocupantes de cargo efetivo, 

empregados públicos federais concursados de entidades federais que 

recebam recursos da União para pagamentos de despesas de pessoal e 

militares das Forças Armadas. 

Já os empregados públicos federais concursados integrantes de 

entidades que não recebam recursos da União para pagamento de 

despesas de pessoal deverão arcar com os custos do curso. 

Mas atenção, se você pedir desligamento do curso precisa arcar com os 

valores equivalentes à carga horária cursada até a data do desligamento! 

Veja todas as informações dessa seleção nos Editais nº 108/2020 e nº 

127/2020. Para entender as regras das Especializações da Enap, acesse a 

Resolução nº 22, de 03 de novembro de 2017, disponível na página do 

curso. 

 



 

 

 

 

 

6. Preciso fazer TCC ao final da Especialização em Ciência de Dados 

aplicada a Políticas Públicas? 

 R.: Sim. A Enap mantém o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC como 

atividade obrigatória em seus cursos de Especialização e MBA, e como 

requisito final de aprovação. 

Essa atividade não segue a lógica de uma monografia, ela tem um olhar 

voltado para aplicação da pesquisa na resolução de problemas e/ou 

necessidades da administração pública. 

Na Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas os 

alunos terão até 90 dias, após o término das aulas, para desenvolver o 

TCC. 

 

7. Qual o período de inscrições do processo seletivo? 

R.: O período de inscrições vai de 8/9 até 31/10.  

O formulário ficará disponível até às 23h59 do dia 31/10, considerando o 

horário de Brasília.  

 

8. Como faço para me inscrever? 

R.: A inscrição se dará pelo Formulário de Inscrição em Processo Seletivo 

Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Você pode acessar o formulário na página do curso. Para isso, role a 

página até o item “Principais Tópicos” e clique no botão “Inscrições”, 

disponibilizado ao lado das informações da turma. 

O endereço do link também está disponível nos Editais nº 108/2020 e nº 

127/2020! 

 

9. Quantas fases tem o processo seletivo? 

R.: O processo seletivo é composto por 4 fases:   

1ª fase: análise e avaliação curricular que considerará as informações 

constantes do formulário de inscrição;  

2ª fase: teste de lógica, que contém questões de numerical reasoning, 

verbal reasoning, logical reasoning, aplicado na língua inglesa;  

3ª fase: análise e avaliação de memorial e  

4ª fase: entrevista. 

Entenda melhor cada uma das fases acessando os Editais nº 108/2020 e 

nº 127/2020! 

 

10. Por onde eu acompanho o resultado das etapas da seleção? 

R.: Todas as informações serão divulgadas aqui na página do curso, dentro 

do Portal da Enap. Fique atento! 

 

11. Onde eu encontro o edital que regulamenta o processo seletivo? 

R.: Você pode acessar o Edital nº 108/2020 e as suas retificações 

apresentadas no Edital nº 127/2020 na página do curso. Para isso, role a 

página até o item “Principais Tópicos”. 



 

 

 

 

 

Leia atentamente os Editais para entender as etapas do processo 

seletivo e conhecer melhor o curso! 

 

12. Eu fiz uma Especialização na Enap e quero saber como contabilizo o 

tempo para verificar se atendo ao critério: “Não ter cursado outro 

programa de Pós-Graduação Lato Sensu ofertado pela Enap nos dois 

anos anteriores à data da matrícula”? 

R.: Você deve utilizar como referência a data para a efetivação da 

matrícula, estabelecida no cronograma previsto no Edital nº 108/2020. 

Conte 2 anos anteriores, a partir desse dia, e verifique a data de 

conclusão do seu curso no certificado emitido pela Enap.  

 


