
 
EDITAL 182.1.2021 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA  

TURMA MAP REGULAR 2021 

 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da FGV EBAPE 

torna pública a abertura do edital de monitoria da sua turma Regular para os alunos dos 

programas Stricto Sensu (mestrados acadêmico e profissional e doutorado) da Escola.  

 

1. DO PROGRAMA 

Para atender à crescente demanda caracterizada pela forte atuação profissional em 

segmentos do setor público brasileiro, a FGV/EBAPE lançou, em 2012, o Mestrado em 

Administração Pública (MAP), na modalidade profissional. 

Trata-se de uma pós-graduação Stricto Sensu, pautada 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. 

O MAP foi o primeiro curso de pós-graduação 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, regido pelas normas do Conselho de Administração da 

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), é concedido 

às instituições com altíssimos padrões de excelência para a educação e formação na 

Administração Pública. 

 

2. DA TURMA 

 CALENDÁRIO TURMA MAP REGULAR: o calendário do curso possui uma estrutura 

curricular dividida por trimestres, no período noturno. As disciplinas possuem 10 

encontros, totalizando 30 horas (três horas cada aula).  



 
 OBJETIVO: formar lideranças no setor público brasileiro. O programa possibilita 

aos novos mestres prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência 

em administração pública, bem como avançar na carreira acadêmica. 

 PÚBLICO-ALVO: dirigentes, gestores e profissionais de alto nível, que atuam em 

órgãos públicos da administração direta e indireta, nas diversas esferas do 

governo. 

 HORÁRIO DAS AULAS: 18h30 às 21h45. 

 

3. DAS DISCIPLINAS 

No programa de monitoria, o aluno acompanhará o professor nas aulas realizadas no 

edifício da FGV EBAPE, no Rio de Janeiro. As vagas de monitoria serão para as seguintes 

disciplinas obrigatórias: 

# DISCIPLINAS PROFESSOR 

1º Trimestre 
Políticas Públicas Prof. Cesar Zucco 

Metodologia de Pesquisa Profª Juliana Mansur 

2º Trimestre 
Governo, Estado e Sociedade Prof. Octavio Amorim 

Teorias da Administração Pública Profª Alketa Peci 

 

As ementas das disciplinas estão disponíveis no ANEXO I deste edital. 

 

4. DAS VAGAS:  

Será uma vaga para cada uma das quatro disciplinas obrigatórias do programa.  

 

5. DOS PRÉ-REQUISITOS: 

O aluno deve estar matriculado nos programas Stricto Sensu da FGV EBAPE e em situação 

acadêmica regular, ou ter concluído o programa até 2 anos (somente para ex-alunos dos 

mestrados profissionais e acadêmico). 

Entende-se por situação regular o aluno estar em dia com todas as entregas acadêmicas 

solicitadas pela coordenação do programa de origem, de acordo com o regulamento do 

curso.  

https://ebape.fgv.br/corpo-docente/cesar-zucco
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/juliana-arcoverde
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/octavio-amorim-neto
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/alketa-peci


 
6. DO PROCESSO SELETIVO: 

O aluno interessado deve preencher o formulário por meio dos links de inscrições 

disponíveis no site e divulgados pela Coordenação. As entrevistas ocorrerão próximas aos 

períodos da oferta de disciplinas. 

O processo seletivo consistirá em quatro fases:  

 Análise Curricular;  

 Averiguação da situação acadêmica pela coordenação do Mestrado Acadêmico e 

Doutorado (MSc&PhD); 

 Entrevista na coordenação do MAP; 

 Seleção pelo professor responsável pela disciplina.   

Após divulgação do resultado do processo seletivo, não haverá em hipótese alguma 

revisão de qualquer etapa do processo, não cabendo recurso. 

 

7. DA INSCRIÇÃO 

Os links de inscrição serão divulgados no site, na página de editais de monitoria:  

https://ebape.fgv.br/programas/map/programa/monitoria-editais-abertos 

A Coordenação enviará também por e-mail quando aberto o período de seleção.   

 

8. DO PRAZO 

O prazo para inscrição será informado nos e-mails de divulgação enviados pela 

Coordenação do MAP. 

 

9. DO VALOR DA BOLSA E PAGAMENTO: 

O valor total é de R$ 3.000,00 (três mil reais), que serão pagos em duas parcelas de  

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).  

Bolsistas da FGV EBAPE devem possuir conta corrente atrelada ao seu próprio CPF no 

Banco Santander ou no Banco do Brasil. 

Pagamentos para autônomos (não bolsistas) poderão ser realizados para qualquer 

instituição bancária, porém incidirá desconto de INSS e IR de aproximadamente 11% do 

valor bruto. 

https://ebape.fgv.br/programas/map/programa/monitoria-editais-abertos


 
10. DAS ATIVIDADES DO MONITOR 

São, entre outras atividades, atribuições do monitor: 

 Disponibilizar o material e fazer a gestão da disciplina no eClass – ambiente de 

aprendizagem da Fundação Getulio Vargas (FGV). A ementa/programação deve ser o 

primeiro documento a ser disponibilizado. 

 O monitor deve ler os textos obrigatórios da disciplina e está a par da forma como a 

mesma será conduzida; 

 Acompanhar o professor durante as aulas. É obrigatório a presença em sala de aula. 

Em caso de ausência, o professor responsável pela disciplina e a coordenação do MAP 

devem ser avisados com antecedência; 

 Realizar orientação extraclasse dos alunos referentes ao conteúdo da disciplina no 

período de duração da disciplina; 

 Responder as dúvidas dos alunos referentes à disciplina; 

 Auxiliar o professor na correção dos trabalhos; 

 Apoiar as atividades acadêmicas do professor relacionadas à disciplina. 

 

11. DO CALENDÁRIO 

O calendário das disciplinas que serão ofertadas está no ANEXO II. Os casos omissos e 

situações não previstas no presente edital serão avaliados e decididos pela Coordenação 

do MAP. 

Para mais informações, entrar em contato com a Coordenação do Mestrado Profissional 

em Administração Pública (map_ebape@fgv.br) ou pelos telefones:  

(21) 3083-2722/2723.  

 

Rio de janeiro, 04 de dezembro de 2020. 

 

________________________________ 

Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública - MAP 

Prof. Francisco Gaetani 

 

mailto:map_ebape@fgv.br


 
ANEXO I 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

GOVERNO, ESTADO E SOCIEDADE 

Padrões de desenvolvimento político, econômico e social brasileiro nas últimas décadas. 

Caracterização da estrutura e do funcionamento do atual sistema político democrático 

iniciado em 1985. Os objetivos são compreender a especificidade do desenvolvimento 

social e econômico do Brasil, bem como a dinâmica e os dilemas do atual regime 

democrático. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

A natureza da pesquisa em Administração. Considerações epistemológicas. Estratégias 

de pesquisa aplicada. Ética em pesquisa. Desenhos metodológicos. O campo da pesquisa 

aplicada em administração pública. O ciclo da pesquisa. Planejamento e estruturação de 

um projeto de pesquisa. Objeto de estudo e problema de pesquisa. Revisão de literatura 

e leitura crítica. Análise de pesquisas empíricas e dissertações. Tipos de Pesquisa em 

administração pública:  Métodos quantitativos e qualitativos. Técnicas de coleta e análise 

de dados qualitativos e quantitativos. Escrita acadêmica e normas técnicas. O principal 

objetivo da disciplina é capacitar os alunos ao domínio e alternativas na elaboração de 

projetos de pesquisa a partir da apresentação e discussão de elementos conceituais, 

técnicos e práticos utilizados na pesquisa em administração. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

O objetivo deste curso é examinar os processos políticos por meio de uma perspectiva 

comparativa a fim de adquirir um entendimento sólido do governo e dos desafios e 

soluções da política pública. O curso começa examinando os microfundamentos do 

comportamento político e burocrático, os determinantes das políticas públicas e os atuais 

e iminentes desafios institucionais e estruturais que estão, atualmente, modificando a 

atuação do estado.  O princípio organizativo central da segunda parte do curso trata do 

ciclo político – desde a definição da agenda política à formulação, adoção, 



 
implementação, fiscalização e reforma das políticas públicas. Nesse sentido, emprega-se 

um misto de teoria e exemplos empíricos, incluindo casos de estudos, a fim de elucidar 

as políticas públicas em suas diferentes esferas 

 

 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os primeiros trabalhos que demarcam o espaço da administração pública como um 

campo distinto de conhecimento lançam, simultaneamente, o debate acerca da sua 

legitimidade. Trata-se, de fato, de um espaço diferenciado de outras disciplinas que 

contribuem para a análise das relações complexas Estado-Governo-Sociedade, tais como 

ciência política, sociologia e administração privada. 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?  

 

 

 

 

 

 

  



 
ANEXO II 

Programação Calendário Acadêmico Turma Regular 2021 

Mestrado Profissional em Administração Pública – MAP 

 

TURMA REGULAR 2021:  
18h30 às 21h45 

1º/5º Trimestre 

Disciplinas Regulares Tipo Docente 
Dia da 

Semana 
Período 

Políticas Públicas O Cesar Zucco 3ª feira 
01/02/2021 a 16/04/2021 

Metodologia de Pesquisa O Juliana Mansur 5ª feira 

2º/6º Trimestre 

Disciplinas Regulares  Tipo Docente 
Dia da 

Semana 
Período 

Governo, Estado e Sociedade O Octavio Amorim 2ª feira 
26/04/2021 a 02/07/2021 

Teorias da Administração Pública O Alketa Peci 4ª feira 

 

 

 


