
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



“A FGV/EBAPE possui 
participação expressiva nos 

mais importantes congressos 
nacionais e internacionais  

da área pública” 



Desde seu início, ministra cursos de admi-
nistração em nível de pós-graduação e es-
pecialização, bem como mantém um amplo 
programa de pesquisas e consultoria técnica 
a empresas e entidades do governo.

A FGV/EBAPE estimula a cooperação inte-
rinstitucional e programas de intercâmbio. 

Ao longo dos anos, esses programas têm in-
centivado o desenvolvimento de pesquisas 
conjuntas e projetos de assessoria técnica 
com outras Escolas de Administração.

Criada em abril de 1952, a Escola Brasileira 
de Administração 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



AVALIAÇÃO DO MEC

FGV/EBAPE foi classificada como a melhor Faculdade de Administração pelo segun-
do ano consecutivo e figura entre as três melhores Instituições de Ensino Superior do 
Brasil. Ela pertence ao seleto grupo das escolas que obtiveram a nota máxima 5, de 
acordo o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado em 2014, pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). A Escola ocupa o 3º lugar geral como uma das melhores instituições de 
ensino superior. 

O índice avalia o corpo docente, as instalações físicas, o projeto pedagógico e as no-
tas dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Fonte: Índice Geral de Cursos (IGC) em 2014 - MEC (Ministério da Educação).
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“Melhor Faculdade  
de Administração do 
Brasil e 3º lugar no 

Ranking Geral.” 



ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL

A FGV/EBAPE possui a acreditação internacio-
nal EQUIS do European Quality Improvement 
System (EQUIS-EFMD), umas das certificações 
mais importantes do mundo acadêmico atual-
mente. No Brasil, apenas três instituições pos-
suem este selo além da FGV/EBAPE.

A credencial leva em consideração programas 
bem estruturados, equilíbrio entre qualidade 
acadêmica e o mercado, e, principalmente, o 
comprometimento com o mundo corporativo 
internacional. Seu principal objetivo, vinculada à 
missão do EFMD, é elevar o padrão de gestão da 
educação em todo o mundo.

A FGV/EBAPE está entre as instituições que 
atendem os mais exigentes níveis internacionais 
de qualidade em ensino e pesquisa. 

O Mestrado Profissional em Administração Pú-
blica (MAP) foi o primeiro curso de pós-gradu-
ação Stricto-Sensu em administração pública no 
Brasil e na América Latina a receber acreditação 
da International Commission on Accreditation 
of Public Administration Education and Training 
(ICAPA). Este reconhecimento internacional, re-
gido pelas normas do Conselho de Administra-
ção da International Association of Schools and 
Institutes of Administration (IASIA), é concedido 
às instituições com altíssimos padrões de exce-
lência para a educação e formação na Adminis-
tração Pública.



O MAP

Para atender a crescente demanda caracteriza-
da pela forte atuação profissional em segmen-
tos do setor público brasileiro, a FGV/EBAPE 
lançou, em 2012, o Mestrado em Administração 
Pública (MAP), na modalidade profissional. Tra-
ta-se de uma pós-graduação Stricto Sensu, pau-
tada nas diretrizes da CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
do Ministério da Educação (Portaria 080/98) -, 
que permite ao mestrando a possibilidade de 
conciliá-lo com sua atividade profissional e de 
transferir conhecimentos para as organizações 
públicas e a sociedade. 

 OBJETIVO
Formar lideranças no setor público brasileiro. O 
programa possibilita aos novos mestres pres-
tar consultoria, exercer funções de direção ou 
gerência em administração pública, bem como 
avançar na carreira acadêmica. 

 PÚBLICO-ALVO
É voltado para dirigentes, gestores e profissio-

Nota CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
Recomendado em 2011 pela CAPES, o MAP iniciou suas atividades em 2012 com conceito 4.44

nais de alto nível, que atuam em órgãos públicos 
da administração direta e indireta, nas diversas 
esferas do governo. 

O MAP apresenta duas modalidades de turmas:

 TURMA REGULAR
O curso é oferecido no período noturno e deve 
ser concluído em 22 meses – com aprovação e 
defesa do Trabalho Final do Curso. As aulas têm 
início em fevereiro de cada ano, tendo sua estru-
tura curricular dividida em trimestres.

 TURMA INTENSIVA
A modalidade tem a mesma estrutura curricu-
lar da turma regular, com exceção do calendá-
rio. Neste caso, as disciplinas são ministradas 
em módulos concentrados com duração de uma 
semana, e intervalos de, aproximadamente, seis 
semanas. As aulas têm início em agosto de cada 
ano e é uma oportunidade para as pessoas que 
residem e trabalham fora da cidade do Rio de 
Janeiro. Duração do curso: 22 meses. 



“O programa possibilita 
aos novos mestres prestar 

consultoria, exercer funções  
de direção ou gerência  

em administração pública,  
bem como avançar na  
carreira acadêmica.”



EXCELÊNCIA ACADÊMICA

O corpo docente da FGV/EBAPE é 
integralmente composto de doutores e reconhe-
cido pelo alto nível de excelência acadêmica, com 
destacada participação em importantes congres-
sos e projetos de pesquisas, pela publicação de ar-
tigos e periódicos nacionais e internacionais, bem 
como pela coordenação de projetos, que são refe-
rências em produções tecnológicas e científicas. 

Além do acesso as principais bases de dados 
nacionais e internacionais, o programa disponi-
biliza aos seus alunos e professores as assinatu-
ras exclusivas de duas grandes bases de dados: 
a Harvard Business School (HBS) e o Financial 
Times (FT). A primeira permite acesso a todos 
os materiais produzidos pela editora e outras 
clearing houses associadas (casos, teaching no-
tes, artigos, simulações, cursos online, capítulos, 
etc) tanto para o professor como para os alunos. 
A segunda oferece acesso digital ao conteúdo 
completo do conceituado jornal internacional de 
negócios Financial times, incluindo os casos dis-
ponibilizados por eles. O uso de métodos ativos 
e centrados no participante (casos, simulações) 
é fortemente incentivado pela Escola, princi-
palmente no caso dos Mestrados Profissionais.

DIFERENCIAISMETODOLOGIA

O Mestrado Profissional em Administração Pú-
blica é desenvolvido por meio de aulas expo-
sitivas, seminários e trabalhos em grupo, com 
o suporte de recursos audiovisuais e multimí-
dia. Dada a ênfase na aplicação prática dos co-
nhecimentos, grande parte do trabalho nasce 
do debate e da troca de experiências entre os 
participantes. Essa metodologia parte da pre-
missa de que os alunos são agentes ativos em 
seu processo de aprendizagem, com objetivos 
próprios e corresponsáveis pela qualidade do 
produto final. 

Os alunos têm acesso as principais bases de 
dados e indexadores, disponibilizados na FGV 
ou por conexão remota, tais como: Portal de 
Periódicos CAPES, JSTOR, Ebsco, West Law, 
Heinonline, Vlex, Lexis Nexis, International En-
cyclopedia of the Social & Behavioral Science 
(Science Direct), Proquest Dissertations & The-
ses, Thomson Reuters, Bloomberg, Economáti-
ca, Compustat Global, Compustat North Ameri-
ca e, oferece também, o Dicionário Houaiss e o 
CAPES WEB TV, um canal que veicula notícias 
dentro dos campus universitários e promove 
treinamento de usuários do Portal Periódicos 
CAPES.  



HABILITAÇÃO PARA 
DOCÊNCIA
STRICTO SENSU

O MAP confere o título de MESTRE EM ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA. Por se tratar de uma 
pós-graduação Stricto Sensu, o aluno graduado 
habilita-se a atuar na carreira acadêmica em ins-
tituições de nível superior no campo da adminis-
tração.

TUTORIA – INTEGRAÇÃO DO 
MAP COM A GRADUAÇÃO

Uma experiência inovadora do programa é a tu-
toria na disciplina Introdução à Administração 
Pública – IAP –, do curso de Graduação em Admi-
nistração da FGV/EBAPE. Nesta iniciativa, os alu-
nos do MAP atuam como tutores dos alunos de 
graduação, e têm a oportunidade de consolidar 
suas habilidades de prática à docência.

PRODUÇÃO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA DOS DISCENTES

Sempre direcionado pela sintonia com os novos 
desafios da administração pública e pelo rigor 
acadêmico, o programa também se notabiliza 
pelo incentivo ao corpo discente na realização 
de intercâmbios com instituições de ensino e 
pesquisa parceiras da FGV/EBAPE, na publica-
ção acadêmica em periódicos da área e no esti-
mulo à participação em congressos nacionais e 
internacionais.

NETWORKING

O aluno do Mestrado Profissional 
em Administração Pública constrói uma rede de 
contatos com seus colegas, em geral gestores 
dos principais órgãos públicos, permitindo uma 
valiosa troca de experiências. Desta forma, o 
aluno tem a oportunidade de formar alianças no 
Brasil e no mundo. 

“Oportunidade de 
formar alianças no 
Brasil e no mundo.”



“O aluno tem a chance de 
estudar no exterior durante 

a vigência de seu curso, 
nas melhores escolas de 
administração da rede de 
parcerias da FGV/EBAPE.” 



TIPOS DE MÓDULOS**

SHORT PROGRAMS:  

5, 15 ou 30 dias

CONVENCIONAIS:  

3 ou 6 meses

A FGV/EBAPE possui uma estratégia de internacionalização que visa consolidar sua posição no am-
biente global como um centro de renome internacional de excelência em ensino e pesquisa de quali-
dade na área de administração. 

Para isso, disponibiliza diversos Programas de Intercâmbio de curta e média duração, onde o aluno 
tem a chance de estudar no exterior durante a vigência de seu curso, nas melhores escolas de admi-
nistração da rede de parcerias da FGV/EBAPE.

Com estes programas os alunos intercambistas podem cursar disciplinas equivalentes as do MAP no 
exterior - sem custos adicionais na mensalidade* - e que em seu retorno serão incluídas no histórico 
escolar.

Os cursos de mestrados da FGV/EBAPE possuem também o programa Visiting Professor. Esta ativi-
dade recebe professores de universidades estrangeiras conveniadas à Escola para seminários, ofici-
nas, palestras e disciplinas que são ofertadas aos alunos na própria Escola. 

* Os gastos com passagens aéreas, hospedagem, deslocamento, alimentação e despesas pessoais serão de responsabilidade do aluno.

** Os módulos internacionais são desenvolvidos pelo setor de Relações Internacionais da FGV/EBAPE, que administra os convênios internacio-

nais e apoia os alunos que desejam obter uma experiência internacional. Mais informações: ebape.fgv.br/internacional

INTERNACIONALIZAÇÃO



University of Cape Town, Graduate School of Business 

Pforzheim University | EBS Business School, Wiesbaden | Frankfurt School of Finance 
and Management | Julius Maximilian University of Wuerzburg

Universidad de San Andrés, Buenos Aires | Universidad Nacional de Quilmes | Univer-
sidad Torcuato di Tella UTDT 

W.U Vienna University of Economics and Business 

McGill University 

Universidad Del Rosario, Bogotá 

Copenhagen Business School 

IE Business School 

Cornell University | University of South Carolina | Emory University

EM Strasbourg Business School | Audencia Nantes School of Management | EDHEC 
Business School, Lille | ESIEE Management, Paris | ESSEC Business School, Paris | 
ESC Rennes School of Business | European School of Management, ESCP-EAP-Paris | 
Sciences Po Paris | Sciences Po Lille | Université Paris Dauphine

Universiteit Van Amsterdam | Tilburg University 

CEU Business School 

Indian Institute of Management, Calcutta 

Tel Aviv University, The Leon Recanati Graduate School of Business Administration 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milão | LUISS Guido Carli, Roma

Hiroshima University of Economics 

Instituto Tecnológico de Monterrey – ITAM | ITESM – Tecnológico de Monterrey

BI Norwegian School of Management 

Universidade ESAN, Lima 

SGH Warsaw School of Economics, Varsóvia 

Universidade Católica Portuguesa – Católica Lisbon School of Business and Econo-
mics | ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa | Instituto Superior de Economia 
e Gestão - ISEG – Lisboa | Universidade de Coimbra | Universidade Nova de Lisboa

Lancaster University Management School | University of Bristol

IDHEAP (The Swiss Graduate School of Public Administration) Zhaw School of Mana-
gement and Law 

ESCOLAS INTERNACIONAIS
PARCEIRAS DA FGV/EBAPE

ÁFRICA DO SUL

ALEMANHA

ARGENTINA

ÁUSTRIA

CANADÁ

COLÔMBIA 

DINAMARCA 

ESPANHA 

ESTADOS UNIDOS

FRANÇA

HOLANDA 

HUNGRIA 

ÍNDIA 

ISRAEL

ITÁLIA

JAPÃO 

MEXICO

NORUEGA

PERU

POLÔNIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

SUÍÇA



REFERÊNCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL DA FGV 

Figurando por seis anos consecutivos entre os melhores do mundo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
se manteve em 1º lugar entre os think tanks (“centros de conhecimento”) da América Latina, segundo 
o Global Go To Think Tanks Index Report 2014, realizado pela Universidade da Pensilvânia e divulgado 
em janeiro de 2015. A atuação da FGV no estudo, análise e elaboração de pesquisas e políticas públi-
cas faz com que a instituição seja um reconhecido think tank, contribuindo para a inserção do Brasil no 
cenário internacional.

Nesta edição, a FGV alcançou sua melhor posição, passando do 21º lugar para o 18º no mundo. No 
ranking, a Fundação aparece ainda entre os melhores think tanks nas áreas de Políticas sociais, Políticas 
econômicas, Social media, Relações Externas, Internet, Melhor gestão, Melhor colaboração institucio-
nal com demais think tanks, entre outras.

Os think tanks têm como principal objetivo a produção de pesquisas para analisar políticas públicas, re-
solver seus impasses, encontrar soluções inovadoras, além de promover o progresso do conhecimento 
e debates junto à sociedade e, por isso, estão se tornando cada vez mais importantes no cenário global.

“Primeiro lugar 
entre os thinks tanks 

da América Latina 
pelo sexto ano 
consecutivo. ”



LINHAS DE PESQUISA
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

A linha de pesquisa de Políticas Pú-
blicas busca analisar os ciclos de 

formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas e programas públicos e os 
efeitos que as instituições e os sistemas políticos 
exercem nestes processos. Inclui as novas abor-
dagens em políticas públicas: intersetorialidade, 
redes sociais e transversalidade. Privilegia análises 
empíricas em áreas como políticas sociais, inova-
ção tecnológica, segurança pública, meio ambien-
te e sustentabilidade, finanças públicas, população 
e cidadania. A orientação para o desenvolvimento 
está presente nas disciplinas relacionadas com as 
políticas sociais, econômicas e culturais.

GOVERNANÇA E 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A linha de pesquisa de Governança e Administra-
ção Pública busca compreender a dinâmica da ad-
ministração, a partir de um enfoque intra e interor-
ganizacional. As dimensões intraorganizacionais 
abordam temas como orçamento, planejamento, 
análises governamentais e organizacionais, inova-
ção e governança de organizações públicas, pri-
vilegiando a contextualização das especificidades 
brasileiras. O enfoque da governança faz-se pre-
sente no estudo da dinâmica das relações Estado-
Sociedade, focando na gestão social e novas for-
mas de provisão e gestão dos serviços públicos, 
via parcerias com o setor privado ou terceiro setor, 
assim como administração e desenvolvimento. 

“A linha de pesquisa  de  
Políticas Públicas busca ana-
lisar os ciclos de formulação, 
implementação, monitora-

mento e avaliação de políticas 
e programas públicos.”



“A linha de pesquisa de 
Governança e Administração 
Pública busca compreender a 
dinâmica da administração, a 
partir de um enfoque intra e 

interorganizacional.”



“O aluno deverá cursar 
quatro disciplinas 

obrigatórias, uma de 
Intervenção/Orientação 

Profissional, e, pelo 
menos, oito eletivas.”



DISCIPLINAS

O aluno deverá cursar quatro disciplinas obriga-
tórias, uma de Intervenção/Orientação Profis-
sional, e, pelo menos, oito eletivas.

 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
• Governo, Estado e Sociedade;
• Metodologia de Pesquisa;
• Políticas Públicas;
• Teorias da Administração Pública.

 DISCIPLINAS DE ORIENTAÇÃO 
METODOLÓGICA
• Metodologia de Pesquisa (Obrigatória);

• Métodos quantitativos aplicados à tomada de 
decisão no Setor Público (Eletiva). 

 DISCIPLINAS DE INTERVENÇÃO /
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
(OBRIGATÓRIO A ESCOLHA DE UMA)
• Análise de Organizações e Políticas Públicas 
(AOPP);
• Estudo Aprofundado de Caso (EAC).

DISCIPLINAS 
ELETIVAS*

Algumas das disciplinas disponibilizadas:
• Administração & Desenvolvimento;
• Contabilidade Financeira no Setor Público;
• Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas;
• Economia Política da América Latina;
• Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade;
• Estrutura e Processos em Organizações Públicas;
• Estrutura e Processos Organizacionais;
• Ética e Cultura;
• Gestão da Diversidade;
• Gestão e Controle Social; 
• Governança Colaborativa;
• Governança de Administração Pública e do Terceiro 
Setor;
• Governança para Resultados;
• Laboratório de Administração & Políticas Públicas I;
• Laboratório de Administração & Políticas Públicas II;
• Métodos quantitativos aplicados à tomada de deci-
são no Setor Público;
• Orçamento no Setor Público;
• Organização Governamental Brasileira;
• Organizações Militares e Políticas de Defesa;
• Planejamento de Organizações Públicas;
• Política Brasileira: Política Social;
• Políticas Públicas e População;
• Políticas Públicas, Meio ambiente & Sustentabilidade;
• Políticas Regulatórias;
• Sistema Político Brasileiro: Instituições e Políticas 
Públicas;
• Tópicos Avançados em Politicas Públicas e Popu-
lação.

* As disciplinas eletivas serão oferecidas de acordo com a disponibi-

lidade do corpo docente e o número de alunos interessados.



CORPO DOCENTE

 ALKETA PECI  
Doutora, FGV/EBAPE - Rio de Janeiro - Brasil

 ARMANDO CUNHA 
Doutor, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Em-
presa (ISCTE) – Lisboa - Portugal

 CARLOS PEREIRA 
Ph.D, University of Oxford – Oxford – Inglaterra

 CESAR ZUCCO 
Ph.D, University of California (UCLA) -  Los Angeles – Esta-
dos Unidos

 DANIELA CAMPELLO 
Ph.D, University of California (UCLA) -  Los Angeles – Esta-
dos Unidos

 EDSON KENJI KONDO 
Ph.D pela Harvard University – Massachusetts - EUA

 FÁTIMA BAYMA 
Doutora, UFRJ – Rio de Janeiro - Brasil

 FERNANDO TENÓRIO 
Doutor, UFRJ – Rio de Janeiro - Brasil

 FRANCISCO GAETANI 
Doutor, London School of Economics and Political Science 
(LSE) – Londres - Inglaterra

 HÉLIO ARTHUR IRIGARAY 
Doutor, FGV/EAESP – São Paulo - Brasil

 HUMBERTO FALCÃO MARTINS
Doutor, FGV/EBAPE – Rio de Janeiro - Brasil

 JOAQUIM RUBENS
Doutor, FGV/EBAPE – Rio de Janeiro - Brasil

 KAIZÔ BELTRÃO
Doutor, Princeton University – New Jersey – Estados Unidos

 OCTAVIO AMORIM NETO
Doutor, University of California (UCSD) - San Diego – Esta-
dos Unidos

 PAULO MOTTA
Ph.D, University of North Carolina (UNC) – North Carolina - 
Estados Unidos

 RICARDO LOPES CARDOSO
Doutor, FEA-USP – São Paulo - Brasil

 GREGORY MICHENER
Doutor, Universidade do Texas - Austin, Estados Unidos

 ROBERTO PIMENTA
Doutor, FGV/EBAPE – Rio de Janeiro - Brasil

 SONIA FLEURY
Doutora, IUPERJ – Rio de Janeiro - Brasil



PROFESSORES 
COLABORADORES

 ELISABETE FERRAREZI
Doutora, UnB – Brasília – Brasil. Coordenadora Geral de Pes-
quisa da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

 
 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS

Doutor, UnB – Brasília - Brasil. Subchefe de Análise e Acom-
panhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da 
Presidência da República

 
 MARILENE RAMOS

Doutora, UFRJ – Rio de Janeiro – Brasil. Presidente do IBAMA 

“O corpo docente 
da FGV/EBAPE 
é integralmente 

composto de doutores 
e reconhecido pelo alto 

nível de excelência 
acadêmica.”

Paulo Motta, professor do MAP



“O MAP é um mestrado com uma proposta vol-
tada para a elaboração e a execução de políti-
cas públicas, o que está diretamente relaciona-
do com as funções que exerço na Seplag, onde 
coordeno cinco áreas de atuação no Estado: Or-
çamento, Planejamento, Recursos Humanos, Re-
cursos Logísticos e Patrimônio Imobiliário. Para 
a minha carreira profissional foi importante por-
que proporcionou um espaço de reflexão sobre 
Administração Pública, não só no Brasil, como 
também no âmbito internacional”.
 

CLÁUDIA UCHÔA 
CAVALCANTI
Secretária de Estado de Planejamento 
e Gestão do Governo do Rio de Janeiro
Mestre em Administração Pública pela FGV/EBAPE

Turma Regular 2013

DEPOIMENTODIREÇÃO 

 DIRETOR DA FGV/EBAPE
Prof. Flavio Vasconcelos

 
 VICE-DIRETOR DA FGV/EBAPE

Prof. Alvaro Cyrino

 COORDENADOR ACADÊMICO DO MAP
Prof. Roberto Pimenta 

 COORDENADOR ADJUNTO DO MAP
Prof. Joaquim Rubens



“Proporcionou um 
espaço de reflexão 

sobre Administração 
Pública, não só no 

Brasil, como também no 
âmbito internacional.”



INSCRIÇÕES 
E INFORMAÇÕES

 TURMA REGULAR
• Aulas presenciais: trimestral;
• Período: noturno - 18h30 às 21h45;
• Duração total do curso: 22 meses;
• Início do processo seletivo: 2º semestre

 TURMA INTENSIVA
• Aulas presenciais: semanal – Total: 13 semanas;
• Intervalo entre os encontros presenciais:
aproximadamente seis semanas;
• Período: integral - 9h às 12h – 14h às 17h;
• Duração total do curso: 22 meses;
• Início do processo seletivo: 1º semestre

Processo seletivo anual

(55 21) 3799 5615/5420

map_ebape@fgv.br

fgv.br/ebape/map 





ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E DE EMPRESAS DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

5º andar – Praia de Botafogo, 190 (Botafogo/RJ) 

Telefone: (55 21) 3799 5615/5420

map_ebape@fgv.br – fgv.br/ebape/map


