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PÚBLICA



O mundo da esfera pública é o maior empregador do país. Abrange as 

três instâncias de governo, os três poderes, as organizações internacionais, 

o setor público não-estatal, os movimentos sociais, as Organizações Não 

Governamentais, os think tanks, as instituições filantrópicas e as áreas do setor 

privado que lidam com o interesse público.

A profissionalização deste mercado de trabalho se dá por meio de 

concursos públicos e seleções profissionais com base em vasto conjunto de 

fatores: experiência, perfil, habilidades e formação especializada.

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas (FGV EBAPE) é a mais antiga e a mais importante Escola de 

Administração Pública do Brasil. Forma profissionais nesta área – para o país e 

para o mundo – desde os anos 50. 

O Mestrado Profissional em Administração Pública é o mais bem 

ranqueado na categoria de programas stricto sensu voltado para a pesquisa 

aplicada em sua área de estudo.

O conjunto de professores do programa combina profissionais de 

vasta experiência na gestão de organizações públicas com docentes de nível 

internacional. 

FRANCISCO GAETANI

Coordenador do 
Mestrado Profissional
em Administração
Pública

MENSAGEM DO

COORDENADOR
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As disciplinas ofertadas traduzem esta variedade e riqueza de vivências. 

O mestrado inclui também módulos internacionais com possibilidades de 

cursos e visitas técnicas em renomadas escolas internacionais. 

Os estudantes oriundos do mercado de trabalho encontrarão na FGV 

EBAPE oportunidade única de atualização profissional e de contato com 

modernas técnicas de ensino e aprendizado, além de ambiente 

instigante e criativo.



4     |      Mestrado Profissional em Administração Pública

A FGV

A FGV EBAPE

Com mais de 70 anos de história, a FGV nasceu com o objetivo 

de promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil por meio da 

formação de administradores qualificados, nas áreas pública e privada.

 Ao longo do tempo a FGV ampliou sua atuação para outras áreas do 

conhecimento, sendo sempre reconhecida pela qualidade e excelência ao 

produzir e difundir conhecimento.

Criada em 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE) foi a primeira Escola de 

Administração do Brasil e da América Latina. Desde a sua fundação, tem sido 

responsável pela produção e disseminação de conhecimento, pelo incentivo à 

pesquisa e pela formação de profissionais qualificados para atuar em posições 

de liderança na gestão empresarial e pública, além da área acadêmica.

A FGV EBAPE OFERECE CURSOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO 

E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO, TODOS ESTRUTURADOS DE 

ACORDO COM AS TENDÊNCIAS DO MERCADO E EXIGÊNCIAS DO 

MUNDO GLOBALIZADO.

6º THINK TANK (CENTRO DE CONHECIMENTO) ENTRE OS MELHORES DO 

MUNDO E LÍDER NA AMÉRICA LATINA, PELO 2018 GLOBAL GO TO THINK 

TANK INDEX REPORT.

PARCERIA COM MAIS DE 200 INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS DE ENSINO.

 

PRESENTE EM MAIS DE 110 CIDADES DO BRASIL.
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POR QUE ESTUDAR NA 
FGV EBAPE?

AVALIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCA- 

ÇÃO (MEC) COMO UMA DAS MELHORES 

ESCOLAS DO PAÍS, obtendo a nota máxima, de 

acordo com a última divulgação do Índice Geral 

de Cursos (IGC). Em todo o Brasil, apenas 1,45% 

das instituições de ensino superior possuem o 

conceito máximo.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DE 

INTERCÂMBIO DE ALUNOS COM MAIS DE 

50 ESCOLAS EM 26 PAÍSES, como Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Sciences Po-Paris, 

Cornell University, Emory University, Copenhagen 

Business School, Esade, entre outras.

MAIS DE CINCO MIL MEMBROS NO 

ALUMNI, a rede de alunos formados pela Escola 

desde sua fundação, e que viabiliza a troca 

contínua de experiências entre a FGV EBAPE e 

seus ex-alunos. Esta rede oferece um canal para 

propor iniciativas, dar visibilidade a projetos que 

estejam desenvolvendo, além de outras ações de 

interesse da comunidade.

PROFESSORES E PESQUISADORES DE 

REPUTAÇÃO INTERNACIONAL oriundos das 

mais prestigiadas instituições do mundo, sendo 

15% do corpo docente de outras nacionalidades e 

50% com formação internacional.



ACREDITAÇÃO
INTERNACIONAL



A FGV EBAPE possui o selo da acreditação internacional EQUIS do 

European Quality Improvement System (EQUIS-EFMD), uma das certificações 

mais importantes do mundo acadêmico atualmente. A credencial da EFMD 

(European Foundation for Management Development) é concedida apenas 

às instituições que atendem os mais exigentes padrões internacionais de 

qualidade em ensino e pesquisa.

A FGV EBAPE conquistou em 2018 o selo da AACSB (Association 

to Advance Collegiate Schools of Business), maior acreditadora americana 

para Escolas de negócios. O reconhecimento internacional para programas 

de negócios nos níveis de bacharelado, mestrado e doutorado reforça a 

excelência do corpo docente e do ensino de ponta e o comprometimento 

com a melhoria contínua em todos os programas.

A FGV EBAPE, por meio do Mestrado Profissional em Administração 

Pública (MAP), foi a primeira Escola com curso de pós-graduação stricto 

sensu em Administração Pública no Brasil e na América Latina a receber 

acreditação da ICAPA (International Commission Accreditation Of Public 

Administration Education and Training). 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.
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O MAP

OBJETIVO

Para atender à crescente demanda caracterizada pela forte atuação 

em 2012 o Mestrado em Administração Pública (MAP), na modalidade 

diretrizes da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior do Ministério da Educação, que permite ao mestrando a 

transferir conhecimentos para as organizações públicas e para a sociedade.

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.

8    

PÚBLICO-ALVO

É VOLTADO PARA DIRIGENTES, GESTORES 

E PROFISSIONAIS DE ALTO NÍVEL, QUE ATUAM 

EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DI-

RETA E INDIRETA, NAS DIVERSAS ESFERAS DO 

GOVERNO.



TRABALHO FINAL DE CURSO
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ESTRUTURA
DO CURSO

QUATRO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

DURAÇÃO DE 22 MESES

UMA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DE INTERVENÇÃO / ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

MÍNIMO DE SETE DISCIPLINAS ELETIVAS

MODALIDADES DE TURMAS

TURMA REGULAR: 
O curso é oferecido no período noturno (das 18h30 às 21h45), no mínimo dois encontros semanais. 
* Ingresso no 1º semestre

TURMA INTENSIVA: 
O curso é oferecido em módulos concentrados (12 semanas), com intervalos de aproximadamente 
seis semanas entre os encontros. As aulas são em período integral, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
* Ingresso no 2º semestre

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



METODOLOGIA

O MAP é desenvolvido por meio de aulas expositivas, 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 debate 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 são corresponsáveis pela 

qualidade do produto final.
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LINHAS DE
ATUAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

Políticas Públicas 

Busca analisar os ciclos de formulação, implementação, monitora-

mento e avaliação de políticas e programas públicos e os efeitos que as 

instituições e os sistemas políticos exercem nestes processos. 

Governança e Administração Pública

Busca compreender a dinâmica da Administração, a partir de um 

enfoque intra e interorganizacional.
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DIFERENCIAIS

Excelência Acadêmica
O corpo docente da FGV EBAPE é integralmente composto de doutores e 

reconhecido pelo alto nível de excelência acadêmica, com destacada participação 

em importantes congressos e projetos de pesquisas, pela publicação de artigos 

e periódicos nacionais e internacionais.

Nota Capes
Recomendado em 2011 pela Capes, o MAP iniciou suas atividades em 2012 

com o conceito 4, nota mais alta alcançada por um programa stricto sensu em 

sua primeira avaliação.

Habilitação para Docência - Stricto Sensu
Trata-se de uma pós-graduação stricto sensu que permite que o mestrando 

possa conciliá-lo com a atividade profissional que desempenha. Confere ao 

aluno graduado título de MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO, viabilizando-o a seguir 

carreira acadêmica no campo da Administração, após a conclusão do curso.

Tutoria - Integração do MAP com a Graduação
Uma experiência inovadora do programa é a tutoria na disciplina Introdução 

à Administração Pública – IAP –, do curso de graduação em Administração da 

FGV EBAPE. Nesta iniciativa, os alunos do MAP atuam como tutores dos alunos 

de graduação, e têm a oportunidade de consolidar suas habilidades de prática 

à docência.

Networking
O aluno do MAP constrói uma rede de contatos com seus colegas, em 

geral gestores dos principais órgãos públicos, permitindo valiosa troca de 

experiências. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de formar alianças no 

Brasil e no mundo. 



PARCERIAS

O programa do MAP possui parcerias com importantes instituições 

da Administração Pública direta e indireta do Brasil, tais como:

ANVISA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PGFN PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 

  DE TRANSPORTES

STN SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL



14     |      Mestrado Profissional em Administração Pública

INTERNACIONALIZAÇÃO

A FGV EBAPE disponibiliza diversos Programas de Intercâmbio de 

curta e média duração, nos quais 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 Escola. 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.

SHORT PROGRAMS:

5 (cinco), 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias

CONVENCIONAIS:

3 (três) ou 6 (seis) meses

Os cursos de mestrados da FGV EBAPE possuem também o programa 

Visiting Professor. Esta atividade recebe professores de universidades 

estrangeiras conveniadas para seminários, oficinas, 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.

             

TIPOS DE MÓDULOS
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PARCERIAS 
INTERNACIONAIS

ÁFRICA DO SUL

ALEMANHA

ARGENTINA

ÁUSTRIA

CANADÁ

COLÔMBIA

DINAMARCA

ESPANHA

ESTADOS UNIDOS

FINLÂNDIA

FRANÇA

HOLANDA

HUNGRIA

ÍNDIA

ISRAEL

ITÁLIA

JAPÃO

MÉXICO

NORUEGA

PERU

POLÔNIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

SUÍÇA
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“O Mestrado Profissional em Administração 

Pública, Turma Intensiva, foi uma grata surpresa 

na minha trajetória acadêmica, pois além de 

desenvolver minhas capacidades nas áreas de 

interesse prévio, que me fizeram optar pela 

realização do curso, também me despertou para 

novas questões e problemáticas que acabaram 

por redefinir minhas aspirações ocupacionais. O 

contato com alunos de formações diversas e de 

diferentes regiões do país enriqueceu os debates 

realizados em sala de aula e permitiu enxergar 

diferentes soluções para problemas comuns à 

Administração Pública no país, criando uma rede 

de contatos inestimável para o aperfeiçoamento 

das questões profissionais. Com um corpo 

docente preparado, atualizado e instigado a lhe 

oferecer o que há de mais moderno em termos 

de conhecimento e oportunidades de estudo, 

inclusive internacionais, decolar na carreira é uma 

questão de tempo e depende apenas de você.”

 

Paula Diandra Tagata

Força Aérea Brasileira

Mestre em Administração Pública pela 

FGV EBAPE - Turma Intensiva 2016

DEPOIMENTOS
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“O Mestrado em Administração Pública 

(MAP) da Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas foi fundamental para a minha 

formação acadêmica e para o meu aprimoramento 

profissional. A EBAPE é uma escola de excelência 

e com um corpo docente extraordinário. Foram 

dois anos de muito aprendizado e de trocas de 

experiências com colegas dos setores público e 

privado. Em um momento em que Administração 

Pública precisa se reinventar para melhor atender 

aos interesses da sociedade, a EBAPE, por meio 

do MAP, cumpre importante papel na formação de 

agentes e gestores públicos.” 

 

Maurício Nunes da Silva

Diretor-Adjunto de Normas e Habilitação 

dos Produtos da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS 

Mestre em Administração Pública pela 

FGV EBAPE – Turma Regular 2017

 



DEPOIMENTO

“A experiência no Mestrado em Administração 

Pública da FGV EBAPE foi a melhor possível. 

Renomados professores e alunos qualificados 

são parte do dia a dia na sala de aula. O curso me 

proporcionou um melhor entendimento da pesquisa 

acadêmica e, tendo em vista sua abordagem 

profissional, capacitou-me para enfrentar problemas 

complexos e atuais do Estado brasileiro. 

Além disso, sem dúvida, ajudou a alavancar minha 

carreira profissional. Muito obrigado FGV EBAPE!”

 

Felipe Galvão Puccioni

Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro - TCMR

Mestre em Administração Pública pela 

FGV EBAPE - Turma Intensiva 2014
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DIREÇÃO Diretor da FGV EBAPE

Prof. Flavio Vasconcelos

Vice-diretor da FGV EBAPE

Prof. Eduardo B. Andrade

Chefe do Centro de Formação Acadêmica e de Pesquisa da FGV EBAPE

Prof. Roberto da Costa Pimenta

Coordenador Acadêmico do MAP

Prof. Francisco Gaetani

Coordenador Adjunto do MAP

Prof. Roberto da Costa Pimenta
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PROCESSO
SELETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS:

Experiência profissional consolidada

Diploma de Graduação

Inglês (leitura e compreensão) 

FASES DO PROCESSO SELETIVO:

1ª fase: Provas Escritas e Redação. 

O teste ANPAD poderá ser aceito em substituição às provas 

objetivas de inglês e raciocínio lógico e quantitativo. 

2ª fase: Entrevistas e Análise Curricular



D
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COORDENAÇÃO DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Rua Jornalista Orlando Dantas, 30 - 2º andar

Botafogo – Rio de Janeiro/RJ

22231-010

(+55 21) 3083-2723 / 3083-2722

map_ebape@fgv.br

fgv.br/ebape/map

ADMISSIONS:

admissions_ebape@fgv.br

(+55 21) 3083-2754


