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A LICENÇA CAPACITAÇÃO ENAP é ofertada no Programa de Aperfeiçoamento para Car-
reiras a fim de propiciar oportunidades de desenvolvimento profissional a servidores 
públicos federais por meio de cursos e atividades práticas em visitas técnicas.

Em 2019, temos a previsão de dois ciclos de Licença Capacitação: 

Cada ciclo será composto por cursos presenciais de curta duração e por um módulo de 
visitas técnicas. O ciclo completo terá duração de três meses e totalizará 240 horas. 

O aluno poderá se inscrever:
1- Para o ciclo de 180h a 240h – 3 meses de licença capacitação;
2- Para cursos avulsos – 1 ou 2 meses de licença.

Caso haja a exigência, por parte do órgão de trabalho, de carga horária mensal, em 
cursos, superior ao ofertado para a concessão da licença capacitação, podem ser realiza-
dos cursos em EAD ou presenciais na Enap, no Programa de Aperfeiçoamento para Car-
reiras e indicados pela Coordenação-Geral de Formação. 

Público alvo: integrantes das carreiras atendidas pelo Programa de Aperfeiçoamento.
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analistas de Plane-
jamento e Orçamento (APO), Auditores Fiscais de Finanças e Controle (AFFC), Analistas 
de Comércio Exterior (ACE), Analistas e Especialistas em Infraestrutura (AIE e EIE), Ana-
listas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS), Analistas em Tecnologia da Informação (ATI), 
Especialistas em Regulação (ER) e Analistas Ambientais (AA).

Ciclo de Políticas 
Públicas

11 de março a 
07 de junho

2º Semestre
Ciclo de Gestão 

Pública



Estrutura Programática

Os cursos têm por objetivo explorar as fases do ciclo de Políticas Públicas, no sentido de 
levar à compreensão da complexidade dos processos de formulação, decisão, implemen-
tação, monitoramento e avaliação de Políticas Públicas. 

O módulo de Visitas Técnicas busca propiciar a integração entre os conhecimentos e a 
prática cotidiana das políticas públicas em governos locais.

Programa dos cursos

Licença Capacitação – Ciclo de Políticas Públicas

Curso Internacional: Policy Design (20h)
Prof. Giliberto Capano / Università di Bologna

Cursos Carga 
horária

Policy Design 20h

20h

20h

20h

20h

40h

40h

60h

240hCiclo completo

Políticas Públicas baseadas em Evidências

Planejamento e Governança de Políticas Públicas 

Policy Process

Coordenação de Políticas Públicas

Implementação de Políticas Públicas 

Avaliação de Políticas Públicas: tipologias e técnicas de análise 

Visitas Técnicas Orientadas
Oficinas de preparação, acompanhamento e análise – 18h / 
Realização das visitas – 30h / Elaboração de paper – 12h 

• Abordagens teóricas e metodológicas do desenho de políticas; 
• Elementos constitutivos e processos do desenho de políticas; 
• Formulação de políticas públicas e capacidades governamentais;



Políticas Públicas baseadas em Evidências (20h)
Prof. Fernando Filgueiras / Enap

• Relevância de usar evidências para formulação e análise de políticas públicas;
• A transformação de dados e informações em evidências;
• Métodos de coleta e análise de evidências;
• O papel dos stakeholders;
• Experiências internacionais.

Curso Internacional: Policy Process (20h)
Prof. Philippe Zittoun / Univeristy of Chicago

• Processo político de formulação de políticas públicas;
• Configuração da agenda: abordagem pragmática de problemas;
• Resolução de problemas públicos complexos;
• Atores, estratégias argumentativas e decisões.

Planejamento e Governança de Políticas Públicas (20h)
Prof. Ariel Pares / MCTIC

• Governança para resultados: atores, arranjos institucionais, mecanismos de coordenação 
e sistemas de informação; 
• Agenda estratégica compartilhada; 
• Arquitetura organizacional e macroprocessos por resultados na sociedade; 
• Planejamento intensivo em gestão; 
• Planejamento de longo prazo: incertezas e oportunidades.

Coordenação de Políticas Públicas (20h)
Prof. Celina Souza / UFBA

• Intersetorialidade na formulação e na implementação de políticas públicas; 
• Uso de ferramentas de gestão integradas;  
• Articulação e coordenação intra e intergovernamental: interações entre atores 
governamentais e não governamentais em políticas públicas;
• Estrutura federativa, articulação e coordenação intra e intergovernamental, coordenação 
intersetorial; 



Implementação de Políticas Públicas (40h)
Prof. Gabriela Lotta / FVG-SP e Prof. Roberto Pires / Ipea

• Políticas públicas e o “problema” da implementação; 
• Modelos de análise aplicados à implementação de políticas públicas; 
• Desafios de implementação de políticas públicas; 
• A abordagem dos arranjos político-institucionais; 
• Redes de Políticas Públicas;
• Governança.

Avaliação de Políticas Públicas: tipologias e técnicas de análise (40h)
Prof. Armando Simões / Inep

• Breve histórico da avaliação de programas e políticas públicas; 
• Tipologias de avaliação e técnicas de análise: avaliação normativa e pesquisa avaliativa; 
• Pesquisa avaliativa:  avaliação diagnóstica, avaliação de implementação, avaliação de 
impacto; 
• Projeto de avaliação: desenho, gestão e disseminação; 
• Problemas e desafios da avaliação de programas e políticas.

Visitas Técnicas (60h)
Prof. Gabriela Lotta / FGV-SP

• Oficina de planejamento das visitas;
• Oficina Intermediária;
• Visitas a governos locais;
• Oficina de análise das práticas governamentais;
• Elaboração de paper.



Inscrições e maiores informações:
formacao.carreiras@enap.gov.br
2020-3428 ou 2020-3011
Coordenação-Geral de Formação – CGF 
Diretoria de Formação Profissional e Especialização – DFPE 

Calendário

Curso Docente Período Carga 
horária

Policy Design Giliberto Capano 11 a 15 de março 20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

40h

40h

20h

18 a 22 de março

25 a 29 de março

01 a 05 de abril

08 a 12 de abril

15 a 18 de abril

22 a 26 de abril

13 a 24 de maio

29 de abril a 
10 de maio

27 a 31 de maio
03 a 06 de junho

07 de junho

Fernando Filgueiras

Gabriela Lotta

Gabriela Lotta

Gabriela Lotta
Roberto Pires

Celina Souza

Armando Simões

Gabriela Lotta

Ariel Pares

Philippe ZittounPolicy Process

Políticas Públicas baseadas em 
Evidências

Planejamento e Governança de 
Políticas Públicas

Coordenação de 
Políticas Públicas

Implementação de 
Políticas Públicas

Avaliação de Políticas Públicas: 
tipologias e técnicas de análise

Visitas Técnicas – 3ª parte
Apresentação final dos papers

Seminário de Encerramento

Visitas Técnicas – 1ª parte

Visitas Técnicas – 2ª parte




