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                               uma escola de governo chamada
Escola Nacional de Administração Pública. A Enap é uma
entidade vinculada ao Ministério da Economia do Brasil,  e
o principal objetivo dela é desenvolver competências de
servidores públicos para aumentar a capacidade de
governo na gestão das políticas públicas. Contudo, a
Enap é mais do que uma entidade formadora. Muitos
servidores dizem que a Enap também é um local de
encontro de redes de inovação, capacitação e trabalho. 
   
  Mas, particularmente, acredito que ela é além disso,
pois a Enap consegue permear a rede da vida social e até
mesmo a vida cotidiana. Nas nossas redes sociais, temos
amizades, encontros e parcerias que vão além do
ambiente de trabalho. E este tipo de formação de rede
não é a parte descrita como objetivo de um órgão
público, tampouco, em normativos, mas, sem dúvida,
existe algo na Enap que é mais que governamental.

   A Enap é, por vezes, residência, descanso, acolhimento,
esportes, criatividade, diversão, encontros e discussões.
 Por isso,  não caberia usar o termo escola de governo
sem pensar na Enap também como escola de pessoas, de
vidas e amizades.

  Agora convido você a pensar de uma maneira diferente
a Enap. Quando você pensa em uma pessoa, você  a
delimita pela sua descrição somente falando da 
 profissão? Por exemplo, você é a sua profissão? Imagina
se pudéssemos pensar a Enap complexa como uma
pessoa? Assim, gosto de pensar a Enap não somente
como uma instituição intitulada “Escola de Governo”. E
se pensássemos a Enap como uma pessoa que acabou de
completar 35 anos? 

  A Enap não é somente o que exerce, mas, também, as
relações pessoais que tem as suas multicapacidades,
seus servidores, colaboradores, o seu local físico, a sua
sede em Brasília e as suas histórias.

Era  uma  vez
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 Continuando nossa história, em 2016, esse nosso
personagem teve um filho super criativo, chamado
GNova. Ele se integrou em 2019 com a ESAF e se adaptou
às alegrias e aos desafios, aumentando a eficiência nos 
 gastos, repensando suas propriedades e espaços e os
ajustando à nova realidade. Vale lembrar que, menos de
um ano após a integração, a Enap lidou com os desafios
de uma pandemia, home office e crise econômica. 

  E ela conseguiu isso e muito mais nos últimos anos. A
Enap desenvolveu sua Especialização e seu Mestrado e
conseguiu, finalmente, em 2021, iniciar aquele tão
sonhado projeto: o Doutorado. Ah, não podemos deixar
de falar da rede de amigos que tem, pois, sem dúvida, a
rede vai além do trabalho e muitos que passam por ela
lembram com saudades e carinho.

   Em 2015, começou reformas e ajustes. Os espaços foram
assim, aos poucos, sendo atualizados e ressignificados. 
 Em 2021, o corpo físico da Enap não comporta somente
salas modernas e versáteis, como a Nexus e Inovatio,
laboratório de inovação e computadores, mas uma
biblioteca inovadora, espaços e salas modernizadas. Até
mesmo a sua lanchonete mudou. 

 A Enap melhorou e ficou mais democrática até no
estacionamento. Perdeu suas vagas exclusivas para
diretores e presidentes e, assim, ao chegar e estacionar,
você vê um esforço em tratar as pessoas de maneiras
mais igualitárias. 
 
  A Enap ressignificou muitos processos nos últimos anos,
o que é notado ao estudar sua história um pouco mais de
perto. Para tanto, ela vem mudando seus processos
internos e atendendo com a EV.G diversos tipos de
públicos. 
  
 Vale lembrar também dos eventos que são muito
especiais na sua agenda. Desde 2016, participa das
Semanas de Inovação no Setor Público. Eu estava lá na
primeira e foi maravilhosa! Tivemos diversas palestras,
pessoas, amizades e o melhor: ao final, a apresentação do
Prêmio de Inovação no Setor Público.
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR931BR931&q=ressignificou&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGx4-GvIH0AhXSlZUCHcCaCBsQBSgAegQIARA2


   Até hoje me lembro das iniciativas sendo apresentadas
em storytelling e desenhos. E, em 2019, a Enap assumiu
a organização da Semana de Inovação.   

  Em busca de compreender esse processo intenso de
mudança e comemorar os 35 anos da Enap, vocês
notarão várias facetas desta instituição. Portanto, divido
o levantamento em cinco capítulos.

 Primeiramente, teremos uma história contada de
maneira mais visual e interativa, e vamos ver, em linha
do tempo, os marcos mais importantes no capítulo
intitulado  Enap e o Tempo .  Neste, você poderá explorar
os links de diversos documentos históricos, vídeos, fotos
e sites de trabalhos da Enap.

 No segundo capítulo, intitulado Enap e Números,
teremos algo quase acadêmico, com uma perspectiva
quantitativa sobre dados mais importantes da Enap nos
últimos anos.

   Depois, no terceiro capítulo, Enap e seus presidentes ,
vamos ver a linha do tempo dos presidentes que
passaram por estes 35 anos de história e os destaques
que o atual presidente tem para trazer.

  No quarto capítulo, Enap e Você ,  vamos ler as cartinhas
nunca recebidas e ver as histórias antes não contadas
pelas pessoas que passaram pela Enap. Você deve estar
se perguntando: como assim? Como conseguimos isso?
Ah, nós realizamos um survey especialmente para
comemorar estes 35 anos. Obtivemos mais de 370
respostas de pessoas que tiveram suas vidas tocadas de
algum modo pela Enap. 
     
 Por fim, no quinto capítulo, Enap e o Futuro ,  vamos
trazer os desejos das pessoas para a Enap. E, agora,
convido você, caro leitor, a embarcar ainda mais nessa 
 história comigo nos próximos capítulos.
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Com muita animação para te contar esta história,
Isabella Goellner
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Linha do tempo:

A Fundação Centro de Formação do Servidor Público-
Funcep foi criada em 1981 pela portaria DASP Nº 284,
de 5 de março/81, e podemos considerar que foi a
instituição semente da Enap.

1981
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A Revista do Serviço Público é o mais antigo
periódico voltado para temas da Administração
Pública em circulação no Brasil. Seu primeiro
número foi editado em novembro de 1937, pelo
Conselho Federal do Serviço Público Civil,
precursor do Departamento de Administração do
Serviço Público – DASP.. Após um período de
interrupção (1975 a 1980), sua publicação foi 
 retomada pela Funcep. Depois de nova
interrupção (1990 a 1993), passou a ser editada
pela Enap. 

1981-2021

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2602/1/1985%20RSP%20ano.42%20v.113%20n.1%20nov_dez%20p.84-86.pdf


Em 1983, vemos que a
semente da Enap surgiu
com um diferencial, que
dentre seus objetivos
básicos, visou estabelecer
medidas de bem-estar
social dos servidores.

Relatório visita TCU-1983

1983
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2u5hGosQtj4J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A15072571D015080ADC715234E+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2u5hGosQtj4J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A15072571D015080ADC715234E+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


1986

A Funcep difundiu as propostas de
reforma do aparelho de Estado por meio
da dinamização das atividades de
educação continuada para vários
segmentos de servidores e gerentes
operacionais e intermediários.
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https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/2059/996
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1513/1/F%c3%b3rum%20de%20Debates%201985.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2641/1/1988%20RSP%20ano.43%20v.116%20n.2%20mai-jun%20p.03-06.pdf


1986

Foi na gestão de Paulo Catalano que se criou a
Diretoria Enap, em setembro de 1986.
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https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2611/1/1986%20RSP%20ano.43%20v.114%20n.3%20mar_abr%20all.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2649/1/1986%20RSP%20ano.43%20v.114%20n.4%20mai_jun%20p.12-13.pdf


1987

As grandes inspirações da estruturação da Enap foram a  École
Nationale d’Administration – ENA/França e na École Nationale
d’Administration Publique – ENAP/Canadá. Inicialmente, estas escolas
tinham como público principal  a  elite da administração pública
federal, iniciando a semente dos cursos de formação para a carreira
de especialistas em políticas públicas e gestão governamental
(EPPGG). O lema era iniciar a formação pelos gestores para, então,
iniciar a mudança e qualificação do serviço público.

Aula inaugural do Especialista
em Políticas Públicas e Gestão
Governamental – EPPGG
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https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2649/1/1986%20RSP%20ano.43%20v.114%20n.4%20mai_jun%20p.12-13.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1721/2/Elites_estatais_e_reforma_do_estado_Guedes.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2431/1/1988%20RSP%20ano.43%20v.116%20n.1%20jan-fev%20p.22.pdf


1988

1989

O coordenador da primeira turma da Enap, Marcel
Bursztyn, destacou que :

 “Os alunos assumiram um papel crucial como artífices da
criação do que veio a ser a carreira dos EPPGG (...), todos
os obstáculos possíveis (e impossíveis) serviram para
aprofundar o processo de formação dos enapiões. Na luta
eles (e elas) aprenderam a legislar, a negociar, a
pressionar, a trabalhar em equipe. Olhando para trás,
hoje, posso afirmar que só aquilo bastaria como formação
inicial” (BURSZTYN, 2006, pp. 21-22)"

Fonte : Guedes, 2012 1 3

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1721/2/Elites_estatais_e_reforma_do_estado_Guedes.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1616/1/EPPGG%20ANESP%20Aula%20Inaugural.pdf


De 1995 a 1998, a Enap realizou
mais de 50 mil treinamentos nas
áreas de modernização
administrativa, desenvolvimento
gerencial e informática, bem como
estudos, pesquisas e seminários
voltados à melhoria da gestão
pública.

Em 1996, temos a criação do
Concurso de Inovação na Gestão
Pública Federal.

1996

1998

A partir de 1999, a Enap intensificou 
 o desafio de tornar-se um centro
para o desenvolvimento de
executivos da Administração Pública
Federal, passando a priorizar suas
atividades junto aos dirigentes,
gerentes estratégicos e gerentes do
Plano Plurianual (PPA) 2000-2003. A
Enap deu também continuidade aos
programas voltados para o
desenvolvimento de gerentes
intermediários e operacionais.

Durante os governos Collor e Itamar, a
Enap realizou atividades de capacitação
e formação. 

1999

1995

1990-

Também em 1996, temos a
idealização do Programa de
Parcerias, com o objetivo de
ampliar a atuação da Enap no
território nacional.

1994
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A FUNCEP, em 1990 transformou-se na
ENAP.

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1029/1/Cat%c3%a1logo%20de%20cursos%20ENAP%201999.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1227/1/Jornal%2520ENAP%25201996.pdf


A ENAP desenvolve em parceria com o
Ministério do Planejamento, o
componente de capacitação do “Projeto
EuroBrasil 2000 – Apoio à Modernização
do Aparelho de Estado”, financiado pela
União Européia e pelo governo brasileiro

Início da oferta própria e aberta de cursos
de especialização em Gestão Pública.

O 1º curso de especialização em
Gestão Pública da Enap é
reconhecido pelo MEC.

O MEC faz credenciamento
especial por 05 anos e amplia
oferta sob demanda dos cursos da
Enap.

Nesse ano, se inicia a oferta própria
de cursos de Especialização em
Gestão de Pessoas (Política
Nacional de Desenvolvimento
Profissional- PNDP/2006)

2002

2003

2005

2007

2008

Em 2008 temos cada vez mais
eventos internacionais a palestra
Desenvolvendo Aprendizagem para
Alcançar uma Cultura de
Excelência” - Richard Rochefort,
diretor geral do Service Canada
College. 
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2006

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1448/1/A%20experi%c3%aancia%20da%20Enap%20na%20oferta%20de%20cursos%20de%20p%c3%b3s-gradua%c3%a7%c3%a3o%20lato%20sensu.pdf


Início da oferta própria e aberta de cursos de
especialização em  Gestão Pública Publicação
da Avaliação da Gestão de Recursos Humanos
no Governo – Relatório da OCDE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cinquenta anos de Administração Pública -
teoria e prática", ministrada pelo especialista
norte-americano Guy Peters. O professor falou
sobre administração pública, gestão,
governança e política.

Pesquisa sobre o Sistema de Escolas de
Governo da União: perfil, identidade e desafios
para institucionalização.

Parceria com escolas internacionais, como 
 EIAPP, CLAD,CEDDET e a Escola Canadense
do Serviço Público (CSPS)

Lançamento da Casoteca de Gestão Pública,
um acervo virtual de estudos de caso sobre 
 temas da Administração Pública para ensino e
aprendizagem organizacional.

Projeto Enap Sustentável, com a exposição Meio
Ambiente e Sustentabilidade. A mostra reuniu
obras do acervo que abordam o tema.
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https://acervo.enap.gov.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45917
https://www.youtube.com/watch?v=IfOzOMj-kb4
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1758
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1396/3/Mapeamento%20da%20oferta%20de%20capacita%C3%A7%C3%A3o%20nas%20escolas%20de%20governo%20no%20Brasil.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/123


2015

2016
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O Programa de Parcerias foi criado em
1996. Em 2015, passou a contar com os
Institutos Federais de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, o que
possibilitou sua ampliação e expansão, de
forma a alcançar regiões interioranas do
país. Nesse mesmo ano, foi adotada a nova
denominação que permanece até os dias
atuais: Programa Enap em Rede.

O GNova é o laboratório de inovação
pioneiro do governo federal brasileiro,
que nasceu em agosto de 2016 como
resultado de uma parceria entre a Enap,
o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP) e o
governo da Dinamarca para a criação de
um espaço voltado ao desenvolvimento
de soluções com menos burocracia e
mais eficiência para os serviços públicos.

https://www.enap.gov.br/pt/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/programa-enap-em-rede
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1330165/Colaboracao_Internacional_para_Inovacao_-_O_caso_do_GNOVA_e_do_MINDLAB.pdf


Mestrado Profissional em Governança e
Desenvolvimento (MPGD). O curso volta-se à
formação da capacidade crítica e inovadora
de servidores públicos.

2017

2018

Lançamento da Escola Virtual de
Governo (EV.G) – portal único que
oferece um catálogo de cursos unificado
das principais escolas de governo e
centros de capacitação da
Administração Pública.

Lançamento do InfoGOV, portal voltado para
a exibição de dados relacionados ao Serviço
Público Federal brasileiro. O objetivo é dar 
 transparência, facilitando o acesso e a
visualização de dados relacionados ao serviço
público pela população em geral.
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1ª Turma de mestrado MPGD

https://infogov.enap.gov.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.enap.gov.br/pt/cursos/pos-graduacao/mestrado/mestrado-profissional-em-governanca-e-desenvolvimento


2019
Integração

da Esaf pela Enap

O ano de 2019 foi intenso para a Enap. A Esaf foi integrada pela
Enap, unindo as duas maiores escolas do Poder Executivo
Federal. Fortalecemos a transformação digital e cultural do
setor público. Assim, a Enap conseguiu ganhar escala e
eficiência, preservando qualidade em ensino, pesquisa e
inovação.

União das
maiores escolas do

Governo Federal
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https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/enap-uma-escola-em-transformacao
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4900/1/RelatorioGestao_2019.pdf
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/conheca-a-nova-marca-da-enap


2021

A Enap será a primeira
escola de governo
brasileira a oferecer um
programa de Doutorado
Profissional para
servidores públicos.

2020

Doutorado Profissional em Políticas Públicas (DPPP)

2 0

Mestrado Profissional em Avaliação e
Monitoramento em Políticas Públicas
(MPAM) com o objetivo de preparar
profissionais proficientes no uso de
evidências para o desenho, gestão e
avaliação de políticas públicas.

1ª Turma de mestrado MPAM

https://www.enap.gov.br/index.php/pt/cursos/pos-graduacao/doutorado
https://www.enap.gov.br/pt/cursos/pos-graduacao/mestrado/mestrado-profissional-em-avaliacao-e-monitoramento-de-politicas-publicas
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EA Enap NÚMEROS

Nº de servidores ativos*

196

119

207

138

87

No ano de

396

2021 

*Para a análise, descartamos os servidores
cedidos, aposentados e requisitados.

Fontes dos dados: Siape, Painel Estatístico de
Pessoal-Pepe e Relatório Enap, 1995

108 mulheres99 homens & 

 possui

 

compondo sua força
de trabalho

Nº de servidores ativos*

2 2

87

Força de Trabalho total* 

pessoas 

1995 2005 2010 2015 2021

400 

300 

200 

100 

0 

229

320

248259

396

 

*a força de trabalho total considera estagiários,
servidores cedidos, descentralizados e
requisitados 

*Em 2019,  houve a integração da ESAF pela Enap, 
aumentando a força de trabalho da Escola

http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-US&host=Local&anonymous=true


212020, 
titulações
de  mestrado
Profissional  em Governança,

2

9

Fonte dos dados:  Relatórios de gestão Enap 9952 5

857.714

429 3.821 8.279 23.404

139.881

1981 1986 1996 2006 2016 2020

Nº de treinamentos/capacitações

Fontes dos dados: Relatórios de gestão Enap

De 1986 a 2020, é possível observar o 
 grande crescimento do número de
capacitações/treinamentos realizados
pela Enap.

Em 35 anos, a enap
teve um crescimento
exponencial de
capacitações.

Número de turmas ofertadas
(Especialização e MBA)

4

14

272020

2019

2018

2017

2016

Em 
 
 
 

e 
 
 
 

20 aprovados
no mestrado
Profissional em
Avaliação e
Monitoramento em
Políticas Públicas
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16

EM NÚMEROS

Evolução do nº de cursos da EV.G

Inscrições ao longo do tempo

15

44

3452021

2016

2010

2006

 

O número de cursos e de inscritos na EV.G
cresceu desde sua criação, em 2006.

Fontes dos dados: Relatórios de gestão Enap
e Ev.G em números

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

até novembro

5.006 26.641 25.763 26.868 34.692 34.069 28.654 42.071
68.920

150.977

210.110

358.574

498.286

940.545

1.698.957
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https://emnumeros.escolavirtual.gov.br/indicadores/


Cursos mais procurados por tema por
quantidade de inscritos,

Ética e Cidadania
Governo Digital e Transparência

Auditoria e Controle
Políticas Públicas Setoriais

Orçamento e Finanças
Educação e Docência

Gestão de Pessoas
Gestão Estratégica

Gestão de Políticas Públicas
Logística e Compras Públicas

Desenvolvimento Gerencial
Dados, Informação e Conhecimento

Governança e Gestão de Riscos
Inovação

Transferências de recursos da União
Tecnologia da Informação

281.075
192.089
169.806
168.845
133.807
133.062
110.106
100.822
87.765
78.012
42.353
41.898
37.497
27.230
22.875
21.820

crescimento do número de concluintes
de cursos na EV.G desde a sua criação, em
2016.

3350 18739

122340

625779

2006 2016 20212010

Fontes dos dados: Relatórios de gestão Enap
e Ev.G em números

em 2020.

até novembro
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https://emnumeros.escolavirtual.gov.br/indicadores/
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A estrutura física da Enap
 A unidade sede  é localizada 

na Asa Sul- Brasília-DF, 
e  possui

36 e capacidade para       

                                                 pessoas
salas

1 auditório;

4 anfiteatros;

4 laboratórios de informática para
suporte às atividades acadêmicas;

19 salas de aula climatizadas e com
infraestrutura para a utilização de
multimídia;

2 salas de alta performance (SAP):

Espaço Inovatio e Espaço Nexus
Laboratório de inovação - GNova;

 1 Biblioteca e livraria;

Restaurante e lanchonete;

Sala de convivência;

Área de lazer; e
Estacionamento próprio.

1,4 mil
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Enap 
seus
presidentes 

2 8



Antônio
Octavio
Cintra
1989-1990

1985-1989

Paulo
Cesar
Catalano

1981-1985

Jackson
Guedes

Pedro Luiz
Barros
Silva 

Carlos
Cesar
Pimenta

Luiz
Antônio
Palma 
e Silva

Malvina
Corujo de
Azevedo
Lopes Helena

Kerr do
Amaral

2018-2019

Aline
Ribeiro 
D T. Soares

Ao clicar nos nomes dos presidentes você encontra mais conteúdos. 

Lei 8.140/90
Alteração da denominação da 

FUNCEP para Enap

Decreto N° 93.277 de 1986-
Cria a Enap

1991-1992

Paulo
Sergio de
Carvalho
2011-2014

Francisco
Gaetani

2016-2018

Gleisson
Cardoso
Rubin

Og 
Roberto
Dória
1993-1995

2019 - Atual

Diogo G.
R. Costa

35 anos e seus 15 presidentes

1990-1991

1992

1992-1993

Regina 
Silvia V M
Pacheco
1995-2002

2003-2011

2015-2016
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No evento comemorativo dos 35 anos da Enap, tivemos uma mesa com
Diogo Costa, os atuais diretores e os ex-presidentes Aline Soares; Carlos
Pimenta; Francisco Gaetani; Gleisson Rubin; Helena Amaral; Luiz Antônio
Palma e Silva; Malvina Lopes; Og Roberto Dória; Paulo Sergio de Carvalho; e
Regina Pacheco. Para assistir, clique no link ao lado.

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3980
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2641/1/1988%20RSP%20ano.43%20v.116%20n.2%20mai-jun%20p.03-06.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2740/1/1984%20RSP%20ano.41%20v.112%20n.2%20abr_jun%20all.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4309/1/304POSSE%20DO%20PRESIDENTE%20FUNCEP%2027%2003%2090_LADO%201.wav
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4309/1/304POSSE%20DO%20PRESIDENTE%20FUNCEP%2027%2003%2090_LADO%201.wav
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4545
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4473
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4473
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4473
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1146/1/Jornal%20Enap%201993.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/719/1/ENAP%2020%20anos%20%e2%80%93%20Caminhos%20de%20uma%20Escola%20de%20Governo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OaKsOyb8w0Q
https://www.youtube.com/watch?v=OaKsOyb8w0Q
https://www.youtube.com/watch?v=OaKsOyb8w0Q
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2602/1/1985%20RSP%20ano.42%20v.113%20n.1%20nov_dez%20p.84-86.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BRk861x17H8
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1644
https://www.youtube.com/watch?v=lXm3C__yVtA
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2327
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1783/1/1994%20RSP%20ano.45%20v.118%20n.1%20jan-jul%20p.143-154.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1783/1/1994%20RSP%20ano.45%20v.118%20n.1%20jan-jul%20p.143-154.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1783/1/1994%20RSP%20ano.45%20v.118%20n.1%20jan-jul%20p.143-154.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BRk861x17H8&t=7741s
https://www.youtube.com/watch?v=BRk861x17H8&t=7741s
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/719/1/ENAP%2020%20anos%20%e2%80%93%20Caminhos%20de%20uma%20Escola%20de%20Governo.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/719/1/ENAP%2020%20anos%20%e2%80%93%20Caminhos%20de%20uma%20Escola%20de%20Governo.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/719/1/ENAP%2020%20anos%20%e2%80%93%20Caminhos%20de%20uma%20Escola%20de%20Governo.pdf


ENTREVISTA 
DIOGO
COSTA

A Enap mais PREPARADA

O atual presidente da Enap é
mestre em Ciência Política pela
Columbia University  e bacharel
em Direito pela Universidade
Católica de Petrópolis. 

"SE A PANDEMIA
ACELEROU
TENDÊNCIAS,
NÓS TIVEMOS
SORTE DE TER
ANTECIPADO
ALGUMAS
DESSAS
TENDÊNCIAS,
ENTÃO NÓS
ESTAMOS MAIS
PREPARADOS".

ISABELLA GOELLNER

ENTREVISTA POR

3 0

 EM 
          

       2006, a Enap comemorou 20
anos. Nessa época, foi feito um
caderno comemorativo especial e
foram entrevistadas: Regina
Monteiro Pacheco, que foi
presidente da Enap de 1995 a
2002. E a Helena Kerr, presidente
de 2003 a 2011. Quinze anos se
passaram e, em 2021, resolvemos
resgatar esse roteiro de
entrevista e pegar algumas
perguntas-chaves para pensar e
comemorar também os 35 anos
da Enap.

Vou começar com a nossa
pergunta quebra-gelo. Nos 35
anos de Enap, perguntamos para
as pessoas "qual a sua história
com a Enap?". E, assim,
perguntei para o Diogo.

Quando a vida do Diogo encontrou
com a Enap e seguiram um
caminho juntos?
Para mim, a Enap era a ENA
brasileira, e foi essa a inspiração
inicial da Enap. Mas os problemas
que você imagina que a ENA
tenha, que acho são comuns, de
ter foco muito específico,    
 talvez 



talvez excludente, é o contrário
do que eu encontrei na Enap. Ela
já teve uma vocação de maior
abertura, de maior inclusão, e foi
por trajetória. Acho que é
diferencial da forma de conduzir
Enap.

Enquanto ela consegue se
internacionalizar, crescer e ser
uma escola de alta excelência,
ela também consegue ser mais
inclusiva em termos de carreiras,
de pessoas que frequentam os
cursos oferecidos.
 

Nós temos que lembrar que agora,
em 2021, a Enap completa 35 anos,
só que é em meio a uma pandemia
e uma crise econômica. Então,
cada vez mais a Enap é obrigada a
inovar. Como a ENAP está
inovando na pandemia?

A Enap entra na pandemia, de
certa forma, mais preparada
pelo fato de nós termos
enxugado a nossa estrutura
física e um pouco da nossa
estrutura de pessoal também.
 
A Enap já tinha começado a se
adaptar ao on-line em termos de
infraestrutura de TI e a migrar
nosso ensino on-line para a
nuvem. 

Então, tivemos essa sorte de, se
a pandemia acelerou tendências,
tivemos sorte de ter antecipado
algumas dessas tendências,
logo, estamos mais preparados.

Isso significou que não tivemos
perda de dias letivos dos nossos
cursos regulares e de longa
duração. 
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É claro que tivemos um período de
adaptação, mas a adaptação para
Enap foi mais fácil do que para
outros órgãos, em grande parte pelo
conjunto de competências que já
existiam nos servidores do Enap.

Isso significou que não tivemos
perda de dias letivos dos nossos
cursos regulares e de longa duração.
É claro que tivemos um período de
adaptação, mas a adaptação para
Enap foi mais fácil do que para
outros órgãos, em grande parte pelo
conjunto de competências que já
existiam nos servidores do Enap.
Fizemos contratações rápidas e já
tínhamos modernizado nossa forma
de comunicar, etc. 

E conseguimos contratar
ferramentas que permitiram que as
atividades acontecessem com menor
prejuízo. Além disso, acho que temos
uma equipe muito boa

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/719/1/ENAP%2020%20anos%20%e2%80%93%20Caminhos%20de%20uma%20Escola%20de%20Governo.pdf


 "A ENAP ENTRA NA
PANDEMIA, DE CERTA
FORMA, MAIS PREPARADA
PELO FATO DE NÓS
TERMOS ENXUGADO A
NOSSA ESTRUTURA FÍSICA
E UM POUCO DA NOSSA
ESTRUTURA DE PESSOAL
TAMBÉM".
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Vamos falar um pouco agora de
coisa boa. Em 2019, nós tivemos a
integração da ESAF pela Enap.
Como se deu essa união?
O ponto mais importante é que a
integração vai na direção correta
de uma visão de capacitação do
setor público que precisa ser
mais estratégica e não pode ser
pulverizada. 

A OCDE, quando fez o seu survey
de escolas de governo, em 2017,
apontou essa necessidade de
combinar duas abordagens de
governo, pois temos estruturas
muito complexas. 
I
sso significa que vários dos
conhecimentos que
determinadas áreas do governo
precisam ter são conhecimentos
muito específicos que, às vezes,
apenas um servidor sabe ensinar
outro servidor daquela mesma
área especificamente.

A união de duas escolas aumenta
essa visão estratégica, tanto que
você consegue ter ganho de
escala. 

Nós temos, por exemplo, doze
cursos de gestão de projetos,
cada um para uma coisa muito
específica, e agora vamos unir de
modo a ter os melhores
professores, ter a melhor versão
daquele curso e atingir mais
pessoas.

Isso significa que vários dos
conhecimentos que
determinadas áreas do governo
precisam ter são conhecimentos
muito específicos que, às vezes,
apenas um servidor sabe ensinar
outro servidor daquela mesma
área especificamente

A união de duas escolas aumenta
essa visão estratégica, tanto que
você consegue ter ganho de escala. 

Nós temos, por exemplo, doze
cursos de gestão de projetos, cada
um para uma coisa muito
específica, e agora vamos unir de
modo a ter os melhores
professores, ter a melhor versão
daquele curso e atingir mais
pessoas.

Assim, a Enap vai atuar como
coordenadora e articuladora das
outras escolas de governo, e a EV.G
vai trazer  esse conteúdo também a
partir de uma plataforma unificada. 

Então, teremos ganho de
economia, menos servidores,
menos estrutura, menos espaço e
menos burocracia, mas, ao mesmo
tempo, aumento da qualidade dos
cursos. 

Quais os grandes nós, os grandes
gargalos que você acha que temos
no serviço público? Você acha que a
capacitação pode ajudar a dissolvê-
los?

O Brasil é extenso e complexo.
Sempre tem muitas partes se
movendo ao mesmo tempo, e cada
uma, às vezes, na sua própria
frequência, e assim temos o
desafio de coordenação do setor
público.
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A Enap consegue trazer
momentos de articulação e apoio
à coordenação. Um exemplo foi o
evento com a Casa Civil,  onde se
trouxe todo o secretariado
executivo junto, no mesmo
momento, para conversar. No dia
a dia, no Brasil e no mundo, o que
temos, além da descoordenação,
é a "hesitocrasia". Se governa na
hesitação, pois não se sabe se vai
ser possível tomar uma decisão.
Os gestores têm medo de tomar
decisão, porque tem muitos vetos
a sua decisão, muitas
consequências negativas, e
muitas incertezas. Ou seja, para
conseguir coordenar, conseguir
governar, precisamos ter uma
boa governança da capacitação
para que se tenha uma boa
governança do governo, por mais
redundante que isso pareça.

Quais as heranças que você
recebeu da gestão passada que
conseguiu aproveitar, e outras
coisas que teve que mudar ou que
teve alguma dificuldade ?

Fizemos algumas coisas para
mitigar isso, incluindo a unificação
dos arquivos físicos. 

Mudamos também a organização
das vagas de estacionamento para
que não tenha as vagas exclusivas
dos presidentes e dos diretores.

 "COMEÇAMOS A SUBSTITUIR A
LÓGICA DA COMPETIÇÃO ENTRE
EQUIPES POR UMA CONSTRUÇÃO
MAIS COLABORATIVA".

Alteramos os cursos, para que o
que antes era oferecido apenas
para uma carreira, agora seja
aberto para as demais. Começamos
a substituir a lógica da competição
entre equipes por uma construção
mais colaborativa. Temos um painel
de objetivos, metas e indicadores. 

O que recebi de melhor foi
principalmente a partir dos
meus antecessores. Dentre eles,
o Gleisson Rubin, Francisco
Gaetani e Aline Ribeiro que
realizaram uma grande
mudança, com uma Enap mais
internacionalizada e que
redescobriu a sua vocação para
liderança de uma forma menos
excludente e mais democrática.

Existe o desafio da lógica das
divisões do setor público em
suas carreiras, em suas caixas. É
bastante difícil que uma pessoa
que está chegando, como eu
estou chegando, não se sinta um
alienígena perpétuo.

Estamos quase finalizando a entrevista
e nossa penúltima pergunta é: quais
são as principais conquistas da Enap
de 2019 a 2021?
1) conseguir concluir a integração
Enap & Esaf, as duas maiores do
governo;

2) ao mesmo tempo, conseguimos
mais fomentos, enxugamos nossa
parte da máquina pública, enquanto
aumentamos  a produtividade
dessas engrenagens;

3) transformamos a Enap pra ter 
 DNA de inovação, o que já vinha
acontecendo com o GNova. O GNova
era muito focado em projetos de
design thinking e, nesses últimos
anos, ele se tornou um parceiro do
centro de governo. Então, nós hoje
conseguimos fazer trabalhos muito
mais estratégicos. E, assim, atuamos
como  incubadora institucional por
meio da nossa inovação;



9) o edital de gestão integrada de
facilities .  Nele juntamos todos os
pequenos contratos, como  limpeza,
manutenção, wi-fi,  segurança;

10) a implementação de três usinas
fotovoltaicas e, assim, basicamente
zeramos a nossa conta de energia.
Então, é a Enap mais sustentável;

11) o bootcamping de programação,
momento em que tivemos gestores
que ainda não sabiam programar
saindo com um protótipo pronto e
com potencial.
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4)a Enap se tornou um grande
centro de avaliação de política
pública baseada em evidências;

5) a Enap se abriu e se tornou
também uma grande criadora de
parceiras;

6) o salto exponencial da EV.G
bateu seus recordes de 2019 para
cá. E isso somente foi possível
através do trabalho de
empoderamento da equipe para
conseguir fazer isso, de trazer
gente boa. Não foi simples,
tivemos desafios, mas
conseguimos fazer com que tudo
funcionasse de forma muito
bem-feita;

6) o salto exponencial da EV.G
bateu seus recordes de 2019 para
cá. E isso somente foi possível
através do trabalho de
empoderamento da equipe para
conseguir fazer isso, de trazer
gente boa. Não foi simples,
tivemos desafios, mas
conseguimos fazer com que tudo
funcionasse de forma muito
bem-feita;

7) O Mestrado Profissional em
Avaliação e Monitoramento de
Políticas Públicas (MPAM) foi
uma inovação para a Escola e,
com o passar do tempo, houve
tamanho amadurecimento, que
foi possível a aprovação de um
Doutorado;

8) Conseguimos melhorar os
espaços físicos, fazendo reformas
para que a Enap possa
transparecer o que ela é.
Colocamos espaços de coworking
e agora estamos reformando
todo o prédio da Diretoria de
Gestão Interna;

A pergunta final: se o Diogo tivesse
uns óculos mágicos que mostrasse o
futuro, como você acha que veria a
Enap?
O que eu vejo é a Enap sendo uma
peça muito mais integral. Vejo que a
lógica da capacitação consegue ser
mais gamificada, mais transparente,
para saber exatamente quais são as
lacunas de conhecimento que
existem. 

E assim, vejo que o servidor poderá
conseguir ver o mapa todo. Nós até
brincamos que é como se fosse o
mapa do metrô, guiando o servidor
para onde ele quer chegar e quais
estações tem que passar.

Essa visão une tanto a estrutura do
governo com as suas necessidades,
como também as ambições e
trajetórias de cada servidor, e,
assim, elas conseguem se encontrar
por meio de uma escola bem
pensada e estratégica.

"CONSEGUIMOS
APROVAR UM
DOUTORADO".



Enap 
você
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SURVEY

A Enap HISTÓRIAS& 

     Para coletar e saber mais sobre as histórias da Enap,
fomos além e buscamos através de um survey.
Espalhamos o convite para quem  trabalhou, trabalha,
participou de alguma capacitação, evento, atividade
ou projeto da Enap. 

     Ao final, coletamos 371 respostas e mais que isso:
são muitas histórias. A seguir, compartilho algumas
das que mais se destacaram e emocionaram. Ouso
dizer que são cartas das pessoas para essa nossa
aniversariante, Enap.

"Minha história com Enap é muita intensa. Foi um divisor de

águas na minha vida. A distância de casa e da família me

aproximou de outras pessoas, fiz amizades que carregarei para

toda vida. Foi uma experiência de profundo autoconhecimento.

Inclusive, fiz uma tatuagem, um desenho que eu mesma criei,

para homenagear essa experiência tão importante pra mim.

Costumo dizer que a pessoa que saiu de São Paulo não foi a

mesma que voltou..."

"A minha história com a Enap é um verdadeiro

caso de amor. Uma paquera, um curso. Depois,

mais e mais... Até os módulos. A coisa ficou

séria quando fui selecionada para os cursos

presenciais. Quando dei por mim, havia entrado

numa rede incrível de inovação. Ah, não teve

jeito. Casei há 2 anos e alguns meses".

"Cheguei ansioso com uma expectativa de como seria

a estrutura, as pessoas, o treinamento... Logo de

cara, fiquei encantado com o verde, acima,

imponente, a logomarca ENAP, (...)Foram 3 meses de

curso e treinamento com pessoas de todas as raças,

etnias, culturas diferentes, o sotaque então...

Entrei uma pessoa, com certeza saí um cidadão mais

consciente, questionador. E a ENAP? Foi amor a

primeira vista e por toda a vida!" 

Desenho 
na pele

Verde 
Encanto

Caso de amor

Cartas para a Enap
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"A experiência do meu primeiro contato com a Enap

foi tão marcante que, durante anos, sempre que me

lembrava, tinha uma vontade ainda maior de fazer

parte do serviço público para poder contribuir com

as políticas públicas e ter sempre como referência

de saber a escola que sempre me acolheu tão bem".

Segunda casa....

"A ENAP é uma das estruturas da administração pública que tem

possibilitado às pessoas como eu a ter acesso ao ir e vir com

autonomia. Por duas ou três vezes, fiquei hospedada nos

alojamentos da instituição, e o acesso, a qualidade do

espaço, me fizeram referendá-la como um dos melhores

ambientes para pernoitar e ficar hospedada em Brasília.

(...)quero deixar esse registro porque, de 2012 até 2015,

período em que estive nas instalações da Enap, isso que ficou

marcantemente registrado em minha memória afetiva. Estando

fora de casa, Enap foi um dos lugares que me senti em casa".

Sentir 

"Ainda considero a Enap como uma casa".

"Enap foi minha casa durante 3 meses. Participei da

primeira Pós em Gestão Pública com Ênfase em

Governo Local. Aprendi mais que gestão pública,

tive oportunidade de conviver com 120 pessoas de

estados diferentes".

Minha 

"Boa parte dos meus melhores amigos em

Brasília foram meus colegas. Morei na escola

por 4 meses e, mesmo nos feriados longos,

pouco saía. Além das amizades, essa

experiência ajudou a me dar uma perspectiva

menos ligada ao poder e à Esplanada de

Brasília".

Morada

"Trabalhei na Enap por 4 anos, coordenando cursos, tendo a

oportunidade de participar de vários deles. A missão

institucional da Enap esteve sempre conectada com o meu

propósito de vida: desenvolver pessoas! Sempre me senti muito

em casa ali, mais até do que o meu próprio órgão de origem. Vi

o meu desenvolvimento progressivo desde o momento que entrei

na escola, até o momento de sair, a partir das oportunidades

que tive chance de participar: Reuniões estratégicas, espaços

de inovação e cursos internacionais. Sou muito grata por tudo

que aprendi e pela rede que formei!"

Acolhimento

Propósitos

__
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"Na minha entrevista, fui recebida por um colaborador da

mesma área, que já achei bastante simpático. Fui

contratada para mesma equipe dele e esse colaborador

tornou um amigo muito especial. Trabalhei apenas 22 dias

na ENAP e mantive o contato com o amigo. Após 1 ano,

começamos a namorar, casamos e temos 2 filhas. A Enap foi

o ponto de encontro para gente se conhecer em 22 dias, e

se apaixonar. Temos muito carinho pela a Enap e as nossas

filhas, quando passam em frente, sempre dizem: "Olha o

lugar que vocês se conheceram!"

Enap, você é o começo da nossa história! Quantas memórias

boas guardadas aqui dentro!"

"Minha vida pessoal se transformou depois dessa

imersão, voltei com mais conhecimento e principalmente

com novos amigos. Compartilhar experiências, angústias

e méritos me mostrou o quanto não estamos sozinhos

quando o assunto é serviço público.  Ainda hoje tenho

uma rede de amigos e junto deles uma rede de apoio, e

sempre que preciso ou tenho dúvidas busco ajuda, e

isso é algo que levarei para todo a vida. Sempre

quando conversamos, eu digo, voltei de Brasília não só

com mais conhecimento, e, sim, mais humana, e isso não

tem preço. Foi a melhor decisão que tomei, quando

decidi participar desse desafio, de deixar meu

trabalho, estado e família. Voltei outra mulher, muito

melhor e pronta para novos desafios".

Famílias

Cupido

Apoio

      Festa junina Funcep

"Minha história começou ainda com a FUNCEP, minha

irmã foi funcionária e, quando mais jovem,

participava de todas as festas juninas, sessões de

cinema e peças de teatro infantil. Em 2005, tive a

oportunidade de trabalhar na área de eventos como

DAS, tenho muita saudade e amor pela Enap".

Festa 
Junina

1983- Colônia de Férias
Funcep
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"Sou servidor no CNPq desde 2004 e sempre fiz

capacitações presenciais e à distância na Enap. Meu

Currículo Lattes comprova isso. Tenho no repositório

da Enap uma monografia que aborda a literatura

cinzenta. Na Enap também acompanhei eventos de

discussão das mais gerais e pessoas com deficiência.

Me identifico, hoje sei que sou Asperger".

"A experiência que me mais me marcou até hoje foi

a oportunidade de interagir com o Prof. Thierry

Palmier da École Nationale d'Administration (ENA)

em um curso de inteligência emocional, onde eu

pude aprender a importância das trocas com

colegas e ver que eu não estava sozinha na busca

por aperfeiçoamento".

"A Enap foi importante para minha vida

pessoal, pois, nos cursos, pude aprender  a

vencer a timidez".

"Há muitos anos observava as iniciativas da Enap, mas,

na pandemia e no período do teletrabalho, efetivamente

aproveitei as oportunidades de capacitações. Foi muito

bom ter esse ambiente de capacitação tão qualificado

nesse período tão difícil e desafiador de mudanças na

nossa forma de trabalhar".

"Sou pessoa com deficiência. Importante a

ENAP oferecer cursos oferecidos sobre

temáticas voltadas ao nosso segmento

social. Desenvolver formações sobre

acessibilidade, políticas públicas e

controle social fortalece a plena

cidadania e a inclusão social das pessoas

com deficiência".

Inclusão

Vida

Trocas

"Eu melhorei como pessoa, como pai, como

marido, tenho sido um servidor melhor, mais

compassivo".Pessoal

On-line

Tocha paralímpica 

3 9

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/09/01/tocha-paralimpica-e-recebida-com-emocao-em-centro-de-ensino-para-pessoas-com-deficiencia/


Em 2018, passei por uma situação familiar que mudou a minha

vida. Por esse motivo, fiquei afastada do meu órgão de origem

por oito meses. No retorno, tive dificuldade de adaptação,

pois o impacto do trauma que sofri me deixou desmotivada em

tudo o que desenvolvia. Resolvi buscar cursos de atualização

no sítio da Enap e descobri que havia um processo seletivo

para percepção de GAEG. Participei do processo como uma

motivação pessoal. Queria saber se o meu currículo estava bom,

como me sairia em uma entrevista e, para minha surpresa, meu

currículo foi aprovado em 1º lugar e, ao final do processo,

fiquei na 4ª colocação! Pela classificação, não  imaginava

ser convocada para uma entrevista, mas aconteceu!!! Na

entrevista, fiz o possível para demonstrar que estava segura e

o conhecimento que adquiri em cursos foi fundamental! Hoje,

faço parte do time da Enap! Exerço minhas atividades na GNova

e estou muito feliz com essa oportunidade profissional! Minha

situação pessoal não mudou e acredito que não mudará. Exercer

minhas atividades da Enap é como uma brisa suave, uma forma de

me sentir viva! 

Estava recém-chegada no serviço público, tendo

ingressado na carreira de analista de

infraestrutura. Sonhava em complementar meus

conhecimentos em gestão, pois já tinha concluído

o Mestrado em tecnologia Ambiental e Recursos

Hídricos na UnB. Foi nessa experiência com a Enap

que pude mergulhar no mundo da gestão Pública com

perfeccionismo, zelo, atenção e conectando a

teoria com a prática. Foi um divisor de águas na

minha vida. Pude ter minhas visões e pontos de

vista contrapostos com alunos e professores

diversificados, com bagagens e visões

diferenciadas, contribuindo para a construção dos

meus próprios referenciais. Como resultado, tive

minha monografia premiada em 3º lugar no Prêmio

SOF de monografias.

Histórias

Meu contato com a Enap foi um divisor de

águas na minha carreira! Queria muito

integrar o "cast" da escola e, em 2014

essa porta se abriu quando eu participei

do processo seletivo para professor-

colaborador no curso de formação de

pregoeiros. Dali em diante, várias turmas

formadas, depois tornei-me professora

referência no tema (participando de

banca), apresentando seminário e ainda

minha tese de Mestrado foi feita em cima

do protagonismo formativo da Enap.

Hoje, continuo estudando as contribuições

da Enap nas políticas públicas do Brasil,

agora por meio do Doutorado em Linguística

na UnB e, sem dúvida, ter contribuído

(mesmo que minimamente) na qualidade das

capacitações dos servidores públicos

federais com a Enap é motivo de honra!

Parabéns pelos 35 anos, dos quais, faço

parte desde o ano de 2014.

Sonhos
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Quando você pensa na Enap,
quais são as 5 primeiras
palavras que lhe vem à
cabeça?
Estas foram as principais
palavras que os nossos
respondentes  do survey
pensaram:

Pense rápido...
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Galeria de momentos.

Uma imagem conta muita história.
Então, perguntamos se as pessoas
queriam compartilhar algumas fotos.

4 2



Enap 
o futuro
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&A Enap AGENDA

Para conhecer o desejo das pessoas sobre a Enap,  ainda no survey que
aplicamos, perguntamos para as pessoas: 

Como você imagina a  Enap no futuro?

"Justamente se estruturando para
atender às demandas municipais (. . .)
Sei o quanto este nosso Brasil, com
seu tamanho continental, apesar da
comunicação global, tem dificuldade
na gestão pública na maioria dos
municípios. Infelizmente, com a
rotatividade política nas esferas
municipais e estaduais, não tem sido
possível uma sequência
administrativa. Então, se faz
necessário este upgrade  nos
gestores, tanto no Chefe do
Executivo como na estrutura
administrativa". 
Olhando mais para os municípios, os
que executam as políticas públicas
na ponta ".
"Na continuidade de sua inovação e
crescimento contínuo, na maior
integração com as outras escolas
federais, estaduais e municipais de
governo, tanto quanto em seu
processo de internacionalização".

"ANTES DE OLHAR PARA
FORA: OLHAR DENTRO".

Obtivemos mais de 100 ideias  e as aglutinamos em temas comuns.
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O segundo tema mais recorrente foi o
olhar para as novas tecnologias.

"O FUTURO ESTÁ
EM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL & BIG
DATA".

"Investimentos em tecnologia da
informação, voltados para a
inteligência artificial, big data,
gameficação, realidade
aumentada,".
"Experiências do mundo digital
com IA, IOT etc, viabilizando a
aprendizagem e as respostas para
as demandas da sociedade na
relação com o governo, parcerias
internacionais para
capacitação/formação,  baseadas
em cases e pilotos possíveis com
vivências internacionais".
"Seguir as tendências tecnológicas
(uso da Inteligência Artificial em
alguns processos) e
implementação dos novos
formatos de aprendizagem
impulsionados com a pandemia".
 



"Já estão no caminho. Mais
parceria com instituições no
exterior."
"Pensar em novos cursos e que
possam participar funcionários
públicos estrangeiros. 
"Intercâmbio  entre instituições:
estímulos e fomentos de trabalho
remoto ".

PARCERIAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Após olhar os municípios e as novas
tecnologias, o terceiro tema mais
recorrente foi as parcerias
internacionais. E sugeriram que uma
"Enap do futuro" deve ser uma
instituição repleta de parcerias
nacionais e internacionais.
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+EAD  E + EV.G

A quarta grande pauta foi a ampliação
de cursos à distância, e, principalmente,
Mestrado e Doutorado.
"Cursos de Mestrado e Doutorado
profissional à distancia a serem
ofertados para servidores públicos
(federais, estaduais ou municipais),
formatação da estrutura EAD da
Enap como modelo de negócios a
ser oferecido às instituições de
ensino superior (estaduais e
municipais)".
"Com mais cursos à distância, e
menos cursos presenciais".

Correlacionada com a abertura de mais
cursos de Mestrado e Doutorado,
também apareceu a demanda por MBA
e especializações.

"MBA E PPPS".

"Um MBA ou Especialização
voltada especificamente para
concessões e PPPs. Hoje, todas
as modalidades de
infraestrutura alteraram a
legislação vigente e abriram a
execução dos serviços para a
iniciativa privada. Os servidores
precisam estar mais preparados
para a estruturação das
concessões ao nível de paridade
com o setor privado para não
serem capturados".

Foi destacada a necessidade de se
pensar nos talentos, e já está sendo
lançado um programa de banco de
talentos.

"Capacitando cada vez mais
seus servidores e aproveitando
os talentos do serviço público
federal".

"Aproximando talentos da
administração pública
brasileira. Lançando um
programa de trainee  para
formar grandes agentes
públicos".

"Identificando esses gaps  de
competências e verificando a
oferta de cursos no mercado.
Por exemplo, apenas temos um
MBA no Brasil que oferta
capacitação nesse nível para
concessões e PPPs". 

"TALENTOS"

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/682/


"Sempre gostei muito de fazer
cursos na Enap. Lembro-me de
uma vez que fiz um curso
presencial e fiquei no alojamento.
Era minha primeira vez em Brasília,
mas, apesar do medo, encontrei
pessoas maravilhosas que viraram
minhas amigas. Até hoje trocamos
figurinhas sobre trabalho, política.. .
Enfim, o ambiente da Enap
proporcinou isso e sou muito
grata".

"Sou muito grata
por tudo que
aprendi e a rede
que formei".

"Um privilégio e
um senso de
reconhecimento
de uma
caminhada na
Inovação, que
não teriam sido
possíveis sem a
Enap. Minha
eterna gratidão".

"Gratidão a todos
vocês da Enap, que
acreditam no
serviço público e
sempre nos
apoiam!"

"É motivo de
honra! Parabéns
pelos 35 anos,
dos quais faço
parte desde o
ano de 2014".
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PARABÉNS
PELOS 

35 ANOS, 
       

Um pouco das mensagens de gratidão que recebemos no survey.

,Enfim OBRIGADA!

 "Minha gratidão a tudo que a
Enap me proporcionou (. . .) Foi na
Enap que me constituí como
servidora pública e é lá que está
meu porto seguro para ser cada
vez melhor no meu servir. Vocês
fazem parte da minha vida e base
fundamental do meu orgulho de
ser servidora. Gratidão a todos
vocês da Enap que acreditam no
serviço público e sempre nos
apoiam!"

"Sou muito grata a esta
instituição, e a parabenizo
pela excelente prestação
de serviços que
disponibilizam para os
servidores públicos de
diferentes áreas e esferas.
Que venham outros mais
35 e 35 e 35.. .  Parabéns!!!"

Enap!
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