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Desde seu início, a escola alinha a tradição e 

o pioneirismo na formação de profissionais 

para o setor público brasileiro e latino-ame-

ricano. A FGV/EBAPE integra um portfólio 

sofisticado de estratégias de formação e en-

sino voltados para a área pública. Basta lem-

brar-se de programas acadêmicos, como o 

mestrado e doutorado em administração, os 

tradicionais cursos de especialização, como 

o CIPAD, que há anos formam profissionais 

de administração pública com destacada 

atuação nas três esferas da União. Ressal-

tamos, ainda, o MBA em Administração Pú-

blica baseado na tecnologia de ensino à dis-

tância e os cursos de aperfeiçoamento em 

gestão pública do CADEMP.

Criada em abril de 1952, a Escola Brasileira de Ad-

ministração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas ( FGV/EBAPE) tem desempenhado 

importante papel na formação de quadros 

universitários e governamentais no Brasil e em 

outros países da América do Sul e África.



A FGV/EBAPE estimula a cooperação interinstitucional e programas de intercâmbio. 

Ao longo dos anos, esses programas incentivam o desenvolvimento de pesquisas conjuntas  

e projetos de assessoria técnica com outras Escolas de Administração.

Acreditação 
Internacional 

European Foundation for Management Development (EFMD) 

European Quality Improvement System (EQUIS-EFMD) para a escola e Technology-enhanced 

Learning Accreditation (CEL-EFMD) para o curso de processos gerenciais (EaD), umas das 

certificações mais importantes do mundo acadêmico. No Brasil, apenas três instituições pos-

suem o selo Equis, além da FGV/EBAPE.

Melhor Faculdade de Administração do Brasil e 5º lugar no Ranking Geral 

Nota máxima 5, de acordo com a avaliação do IGC
Fonte: Índice Geral de Cursos (IGC) em 2013 - MEC (Ministério da Educação)





O Mestrado

A FGV/EBAPE, pioneira na pós-graduação 

em administração no Brasil, com o curso de 

Mestrado em Administração Pública, criado  

em 1967, verificou ao longo das décadas, a 

consolidação de um perfil misto de alunos 

ingressantes em seu mestrado. Desta for-

ma, para atender a esta parte caracteriza-

da pela forte atuação profissional em seg-

mentos cruciais do setor público brasileiro 

e responder às novas diretrizes curriculares 

do MEC, de acordo com a Portaria 080/98 

que o reconhece e classifica como Mestrado 

Profissional (pós-graduação stricto sensu), a 

FGV/EBAPE lançou o Mestrado em Adminis-

tração Pública na modalidade profissional.

O programa, voltado para dirigentes, gesto-

res e profissionais de alto nível, que atuam 

em órgãos públicos da administração direta 

e indireta, nas diversas esferas do governo, 

possibilitará ao mestrando desenvolver sua 

capacidade gerencial empreendedora para 

atuação no campo da Administração Pública, 

prestar consultoria, exercer funções de dire-

ção ou gerência, bem como lecionar em esco-

las e instituições de ensino superiores na área 

de administração e seguir carreira acadêmica.



Stricto Sensu / 
Habilitação para docência

Trata-se de uma pós-graduação Stricto Sensu, submetida à avaliação periódica pela CAPES -  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -, com a característica de ser um 

curso de tempo parcial. Confere ao aluno graduado título de MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO, que 

possibilita ao mestrando seguir carreira acadêmica no campo da administração. 

Estrutura

O Mestrado Profissional em Administração Pública é desenvolvido por meio de aulas exposi-

tivas, seminários e trabalhos em grupo, com o suporte de recursos audiovisuais e multimídia. 

Dada a ênfase na aplicação prática dos conhecimentos, grande parte do trabalho nasce do de-

bate e da troca de experiências entre os participantes. Essa metodologia parte da premissa de 

que os alunos são agentes ativos em seu processo de aprendizagem, com objetivos próprios e 

corresponsáveis pela qualidade do produto final.



Turma 
Regular

O curso é oferecido no período noturno, o que propicia ao aluno conciliar o mestrado com 

sua atividade profissional, e deve ser concluído em 24 meses (com aprovação e defesa do 

Trabalho Final do Curso). As aulas têm início em fevereiro de cada ano, tendo sua estrutura 

curricular dividida em trimestres. 



Turma 
Intensiva

Após a criação, em 2012, do curso de Mestrado em Administração Pública da FGV/EBAPE, 

com sede no Rio de Janeiro, verificamos seu imenso sucesso e crescente demanda de dife-

rentes instituições e órgãos públicos por nosso programa. Apesar do grande interesse, muitas 

dessas organizações se encontram em outros estados, o que dificulta a boa dedicação, tanto 

à vida acadêmica, quanto profissional.

Como os programas de mestrado profissional têm por objetivo aliar conhecimento acadêmico 

e vida profissional, a FGV/EBAPE, como sempre buscando a excelência acadêmica e a difusão 

do conhecimento na área de administração pública, desenvolveu um programa voltado para 

discentes que residam e trabalhem em outros estados e cidades brasileiras.

Sua principal diferença está no calendário. As disciplinas serão ministradas em encontros inten-

sivos com duração de uma semana, intercalados por aproximadamente um mês e meio entre 

si, permitindo integrar atividades profissionais e acadêmicas.



Programação
da Turma Intensiva

Intervalo entre os encontros presenciais
6 semanas

Duração total do curso
2 anos

Diploma adquirido ao final do curso
Mestrado Profissional 
em Administração Pública





Grade 
de Disciplinas
Disciplinas Obrigatórias:
•	 Políticas Públicas

•	 Teorias da Administração Pública

•	 Governo, Estado e Sociedade

•	 Metodologia de Pesquisa

Disciplinas 
de Intervenção
•	 Estudo	Aprofundado	de	Caso	(EAC)

•	 Análise	de	Organizações	e	Políticas	Públicas	(AOPP)



Disciplinas 
Eletivas1

1  As disciplinas eletivas serão oferecidas de acordo com a disponibilidade do corpo docente e o número de alunos interessados.

•	 Administração	& Desenvolvimento •	 Governance	& Transparency

•	 Contabilidade	 Financeira	
no Setor Público

•	 Desigualdade,	 Pobreza	
e Políticas Públicas

•	 Economia	Política	da	América	Latina

•	 Estatística

•	 Ética	e	Cultura

•	 Gestão	Social

•	 Governança	Colaborativa

•	 Governança	de	Administração	Públi-
ca e do Terceiro Setor

•	 Governança	para	Resultados

•	 Laboratório	 de	 Administração	
& Políticas Públicas I

•	 Laboratório	 de	 Administração	
& Políticas Públicas II

•	 Orçamento	no	Setor	Público

•	 Organização	Governamental	Brasileira

•	 Planejamento	de	Organizações	Públicas

•	 Políticas	de	Defesa	e	Organizações	 
Militares

•	 Políticas Públicas, Meio Ambiente 
& Sustentabilidade

•	 População	e	Políticas	Públicas



Políticas
Públicas
 

O objetivo desta disciplina é examinar os processos políticos em uma perspectiva comparativa a 

fim de adquirir um entendimento sólido do governo e dos desafios e soluções da política pública.

 

A disciplina começa examinando os microfundamentos do comportamento político e burocrá-

tico, os determinantes das políticas públicas, e os atuais e iminentes desafios institucionais  

e estruturais que estão transformando o que o estado faz e a maneira como ele o faz. O princípio 

organizativo central da segunda parte é o ciclo político – desde a definição da agenda política,  

a formulação, adoção, implementação, fiscalização e reforma das políticas públicas.

 

Emprega-se um misto de teoria e exemplos empíricos de diferentes países para elucidar políti-

cas públicas de diferentes esferas. Conceitos chave no processo político incluem o papel da de-

liberação e a formulação da política, competição, coordenação, cooperação e ação coletiva, dis-

crição, delegação, quantificação e avaliação, custos de transição e assimetrias informacionais.



Teorias de
Administração Pública

Esta disciplina busca desenvolver uma compreensão crítica da trajetória de Administração Pública 

como um espaço distinto teórico e prático, destacando, ao lado dos principais marcos e debates 

teóricos, seu impacto nas reformas do setor público nas últimas décadas.

 

O que é a administração pública? Quais as principais problemáticas que dirigem os principais 

debates teóricos da área? Como os marcos teóricos desenvolvidos no âmbito da disciplina têm 

influenciado as principais reformas empreendidas no âmbito do setor público? – essas são algu-

mas das questões que serão discutidas ao longo dos encontros.

 

Alguns pressupostos guiarão a formulação desta disciplina: a) a administração pública é prin-

cipalmente uma teoria prática; b) os principais debates teóricos que historicamente marcaram  

o espaço da disciplina têm se traduzido concretamente em reformas administrativas e mudanças 

substanciais no setor público (e relações que este último estabelece com a sociedade, em geral); 

e c) fatores historicamente e localmente situados também se fazem presente no desenho e no im-

pacto das reformas administrativas, assim como na formulação das teorias (refletir acerca desses 

fatores ajuda uma compreensão menos “ingênua” da disciplina).



Estado, Governo 
e Sociedade

A disciplina tem como objetivos: compreender a especificidade do processo brasileiro de consti-

tuição do Estado, Nação e Federação, analisar o papel do Estado no processo de desenvolvimen-

to, caracterizar a estrutura e funcionamento do sistema de representação de interesses e analisar 

a dinâmica das relações de poder e os dilemas da construção de uma democracia inclusiva.

Tópicos a serem abordados: Processo de conformação do Estado-nacional, das relações entre 

este e alguns dos principais atores políticos; Caracterização da estrutura e funcionamento do sis-

tema de representação política, bem como da dinâmica das relações de poder entre diferentes 

atores sociais, em diferentes conjunturas e regimes políticos.



Metodologia 

de Pesquisa

O objetivo principal da disciplina é apresentar elementos, conceituais e práticos, que per-

mitam compreender o processo de pesquisa em administração, destacando as principais 

escolas e procedimentos.

Tópicos a serem abordados: Fontes de informação para a pesquisa em administração; Impor-

tância da pesquisa científica; Propósitos da pesquisa em administração; Investigação humana e 

ciências;  Propósitos de uma pesquisa; Alegações de conhecimento; Estratégias de investiga-

ção; Roteiro de um projeto de pesquisa; O processo de escrever; Modelo científico tradicional;  

Teorias e paradigmas; Pesquisa quantitativa x qualitativa;  A natureza da causalidade; Raciocínio 

crítico; Conceptualização e medição; Operacionalização; Confiabilidade e validade;  Generali-

zação e triangulação;Escalas de mensuração; Construção de escalas; Dimensão temporal das 

investigações; Medidas; Métodos quantitativos na pesquisa em administração; Generalização 

e triangulação; Construção de questionário; Surveys e entrevistas; Índices e escalas; Investiga-

ção não obstrutiva; Métodos qualitativos na pesquisa em administração; Estudo de caso; Teoria 

fundamentada (groundedtheory) e Análise de dados qualitativos.





Internacionalização

No Programa de Intercâmbio, o aluno terá a chance de estudar no exterior durante o curso de mes-

trado, nas escolas de negócios que fazem parte da rede conveniada da FGV/EBAPE e, ainda, apro-

veitar	seus	créditos	no	programa.	É	uma	oportunidade	de	estudar	no	exterior	e	continuar	pagando	

a mensalidade regularmente no Brasil, sem acréscimo ou despesas extras2 na instituição de ensino.

Referência nacional e internacional 
da FGV como Excelência de Ensino

A FGV foi considerada, pelo quinto ano consecutivo, um dos 30 melhores think tanks do mundo, 

de acordo com o Global Go To Think Tank Rankings. Produzido anualmente pelo departamento de 

Relações Internacionais da Universidade da Pensilvânia, o ranking avaliou mais de 6600 think tanks 

de 182 países.

2   Acomodação, alimentação, deslocamento, passagens aéreas e despesas pessoais são de responsabilidade do aluno.



Excelência 
Acadêmica

Formado somente por doutores, o corpo docente se destaca pelo alto nível de excelência acadê-

mica. Seus professores trabalham em regime de dedicação integral e desenvolvem projetos de 

pesquisa com grande impacto em sua produção científica. São, ainda, responsáveis pela publi-

cação de artigos em periódicos nacionais e internacionais relevantes na área de Administração. 

A Escola possui participação expressiva nos mais importantes congressos nacionais e interna-

cionais da área, além de envolvimento em relevantes projetos de consultoria para organizações 

públicas no Brasil e no exterior.

“A Escola possui participação 
expressiva nos mais importantes 
congressos nacionais  
e internacionais da área”



Núcleo de Docentes 
Permanentes

•	 Alketa	Peci

•	 Armando	S.	Moreira	da	Cunha

•	 Cesar	Zucco	Jr.

•	 Daniela	Campello

•	 Deborah	Moraes	Zouain

•	 Hermano	Thiry-Cherques

•	 Humberto	Falcão	Martins

•	 Fernando	Guilherme	Tenório

•	 Francisco	Gaetani

•	 Joaquim	Rubens	Fontes	Filho

•	 Kaizô	Beltrão

•	 Octávio	Amorim	Neto

•	 Paulo	Roberto	Motta

•	 Ricardo	Lopes	Cardoso

•	 Roberto	Pimenta

•	 Robert	Gregory	Michener

•	 Sylvia	Vergara



•	 Elisabete	Ferrarezi	– Doutora, UNB

•	 Luiz	Alberto	dos	Santos	–	Doutor, UnB. Subchefe de Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República

•	 Marilene	Ramos	–	Doutora, UFRJ. Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

•	 Elisabete Ferrarezi – Doutora, UNB (Universidade de Brasília.)

•	 Luiz Alberto dos Santos – Doutor, UnB. Subchefe de Análise e Acompanhamento de  
Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República

•	 Marilene Ramos – Doutora, UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro.)

Professores 
Colaboradores

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)



Direção

Diretor da FGV/EBAPE 
Prof. Flavio Vasconcelos

Vice-diretor da FGV/EBAPE
Prof. Alvaro Cyrino

Coordenadora Acadêmica
Profa. Alketa Peci






