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RESUMO 
 

Com base na percepção dos servidores lotados nas unidades da Advocacia-Geral da União 

localizadas no estado de Pernambuco, esta pesquisa se propôs a investigar qual a contribuição 

dos eventos de aprendizagem ofertados pela Escola da AGU, quanto aos conteúdos 

programáticos ministrados no período de 2007 a 2011, para o aprimoramento do desempenho 

profissional dos integrantes do quadro funcional da Advocacia Geral da União. A gestão por 

competências nas organizações, sejam estas públicas ou privadas, tem se afirmado como 

elemento estratégico para o alcance dos resultados institucionais, residindo neste fato a 

relevância da presente pesquisa. Buscou-se, então, a construção de uma base teórica 

envolvendo temas importantes para a Administração Pública, em especial, para a educação 

profissional no Serviço Público. Foram analisados, por meio de uma abordagem qualitativa, 

os dados coletados através de uma pesquisa de fontes bibliográfica e documental, que foi 

complementada por uma pesquisa de campo. O resultado da pesquisa foi sintetizado a partir 

do cruzamento das percepções dos servidores e dos dirigentes envolvidos. Nessa síntese, os 

cursos estudados foram classificados em termos de quantidade, qualidade e efetividade. Em 

geral, a quantidade de cursos de curta duração foi bastante superior aos de longa duração. 

Ademais, em que pese à boa qualidade dos cursos de curta e de longa duração, o conteúdo 

ministrado não provocou grande impacto na expectativa dos participantes, permanecendo 

dentro do esperado por eles. Quanto à efetividade, verificou-se que os conteúdos abordados 

propiciaram boa contribuição para a melhoria do desempenho no trabalho, pois, muitas vezes, 

permitiram a realização de conexões com a atividade profissional desenvolvida; embora, 

apenas algumas vezes, estimularam a criatividade dos servidores no trabalho. Também 

constatou-se que a aprendizagem obtida com a participação nos eventos foi transmitida aos 

colegas apenas algumas vezes, embora os respondentes tenham afirmado ser de grande 

importância a transmissão desta aprendizagem. Por fim, com base nessas conclusões, foram 

apresentadas algumas sugestões de melhoria visando contribuir com o aprimoramento da 

educação profissional na Advocacia-Geral da União, viabilizando o desenvolvimento de 

competências que incrementem o desempenho dos servidores, melhorando a prestação do 

serviço público prestado à sociedade. 

 

 

Palavras-chave: educação corporativa, escolas de governo, competências, gestão de pessoas, 

aprendizagem organizacional, serviço público. 



ABSTRACT 
 
 

Starting with the experience of civil servants at the General-Advocacy of the Union (AGU) in 

the state of Pernambuco this research will assess the size of the contribution of training 

courses directed by AGU school concerning the 2007-to-2011 training to upgrade the skills of 

its public servants. 

Management by competence in organizations, either public or private, is a strategic step to 

reach institutional results, thence the importance of this research. A theoretical basis was set 

up with important items for the public administration in private or professional education in 

the public service through a qualitative study data from a research of bibliographic and 

documental sources. 

The result of the research was summed up after comparison between the answers of the 

servants and their higher-ups. The training courses were classified according to quantity, 

quality and effectiveness. Actually short-duration courses were more numerous than long 

duration ones. In spite of the good quality of these courses, their contents did not live up to 

the trainees’ expectations. In respect to effectiveness, their contents contributed to skill 

improvement since they established links with a specific activity. They seldom spurred the 

creativity of the trainees. The knowledge acquired in the training was occasionally passed 

along. Respondents avow the great importance of transmission. On the basis of those 

conclusions, some suggestions were put forward to upgrade skills at AGU through the 

development of fitness to ensure the good quality of the services rendered by civil servants to 

the society. 

 

Key words: corporative education, government schools, competence, personal management, 

organization training, public service. 
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INTRODUÇÃO  GERAL  

 

As transformações mundiais observadas a partir da segunda metade do século XX 

nos campos econômico, político e social, fomentadas pela evolução do conhecimento e pelo 

desenvolvimento da tecnologia, aliadas às mudanças em curso no cenário nacional, à 

crescente demanda da sociedade por maior eficiência e eficácia nas ações públicas e também 

por maior transparência e controle dos gastos públicos, evidenciaram a fragilidade das 

organizações públicas brasileiras. 

Na busca por estabelecer um novo modelo de desenvolvimento que atendesse às 

necessidades da sociedade, o governo brasileiro identificou, como recurso estratégico para o 

aprimoramento das organizações públicas, a capacitação continuada dos servidores públicos 

com foco na gestão por competências. 

Esse importante instrumento, utilizado na gestão de pessoas dentro das organizações, 

é responsável por significativas mudanças, sobretudo culturais, ao valorizar o mérito em 

detrimento do privilégio . Essa mudança de paradigma é fator essencial para o 

aprofundamento da profissionalização técnica da burocracia pública. 

Na era do conhecimento, referência concedida ao século XXI, o fator humano 

retornou ao centro das atenções do mundo laboral, por se constituir na fonte criadora e 

disseminadora dos saberes que compõem o patrimônio intelectual das organizações. Com 

isso, a educação corporativa ou profissional tem se destacado diante dos demais subsistemas 

de recursos humanos. 

Emergindo dessa realidade, a Escola da Advocacia-Geral da União, desde sua 

criação, ocorrida em 2005, tem enfrentado vários desafios no intuito de firmar-se como órgão 

corporativo essencial para a disseminação e o aprofundamento de conhecimentos técnico-

científicos entre os servidores do seu quadro jurídico e administrativo. 

Haja vista tratar-se de um órgão público federal com sede em Brasília, a Advocacia-

Geral da União possui diversas Procuradorias, além de Consultorias Jurídicas e 

Superintendências de Administração, distribuídas por todo o território nacional, contando com 

um quadro profissional composto por cerca de 10.000 pessoas. Dessa forma, a busca da 

excelência na prestação dos serviços públicos desempenhados pelo órgão traz a necessidade 

de aprimoramento das pessoas.  
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Nesse sentido, faz-se mister a adoção de um programa de capacitação sistemática que 

dê suporte ao desenvolvimento intelectual do quadro técnico-profissional da Advocacia-Geral 

da União, a fim de manter a dinâmica de suas funções e atribuições, permitindo o alcance de 

resultados, objetivando a satisfação das necessidades da sociedade. 

A partir destas constatações, o presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, 

tendo sido abordada, em seu capítulo primeiro, a definição do problema da pesquisa e seus 

objetivos final e intermediários. Na primeira parte do estudo, foram apresentadas também 

algumas suposições levantadas no sentido de justificar a tênue contribuição dos eventos para 

os objetivos da instituição, assim como a delimitação e a relevância do estudo. 

No capítulo segundo, foi apresentado todo o arcabouço teórico que embasou a 

pesquisa, iniciado com uma breve contextualização da Administração Pública brasileira, 

destacando o papel das escolas de governo, notadamente, o da ENAP. Ainda, em virtude do 

seu reflexo na educação profissional, que vem se destacando dentro da atual gestão de pessoas 

orientada por competências, foram abordadas algumas nuances relativas à educação formal no 

Brasil.  

A educação profissional, também abordada no segundo capítulo, é um instrumento 

que representa, atualmente, a grande alternativa para otimizar o desempenho dos servidores 

com vistas à prestação de serviços públicos de qualidade e possui estreita relação com outros 

temas, como a responsabilidade social, abordados nessa fase do estudo. Concluindo essa 

seção, foi realizada uma sucinta exposição de alguns aspectos institucionais da Advocacia-

Geral da União e de sua Escola. 

No que concerne ao capítulo terceiro, foram manifestados o tipo de pesquisa 

realizada, identificando o universo e a amostra do estudo, a forma de coleta e o tratamento dos 

dados, finalizando com a exposição das limitações do método escolhido para a realização da 

pesquisa. 

Em seguida, no capítulo quarto, foram relatados os principais resultados obtidos na 

pesquisa de campo, a partir da análise comparativa da percepção dos servidores, colhida 

através da aplicação de um questionário, com a percepção dos dirigentes, obtida através da 

realização de entrevistas. 

Concluindo este trabalho, foram apresentadas, no quinto capítulo, algumas 

considerações sobre os resultados obtidos com a pesquisa, que foram complementadas com 

sugestões concebidas em função das atuais fragilidades identificadas. 
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1. O PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com base nos argumentos apresentados e visando colaborar com a Escola da AGU 

em sua busca pela excelência na educação profissional, investigou-se qual a contribuição dos 

eventos de aprendizagem ofertados pela Escola da AGU para aprimorar o desempenho 

profissional dos membros da carreira da Advocacia Geral da União, dos servidores 

administrativos e dos dirigentes da instituição. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Final 

Analisar, a partir da percepção dos servidores lotados nas unidades da AGU 

localizadas no estado de Pernambuco, a contribuição dos eventos de aprendizagem ofertados 

pela Escola da AGU, quanto aos conteúdos programáticos ministrados no período de 2007 a 

2011, para o aprimoramento do desempenho profissional dos advogados da União e 

procuradores federais, dos servidores administrativos e dos dirigentes da Advocacia-Geral da 

União, visando o alcance de resultados institucionais. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

• Contextualizar o panorama atual da Administração Pública brasileira, ressaltando 

o papel das escolas de governo. 

• Apresentar pontos relevantes sobre a importância da capacitação/especialização 

dos servidores diante da crescente pressão econômico-social contemporânea. 

• Analisar, a partir da percepção dos dirigentes, as atribuições da Escola da AGU, o 

seu contexto institucional e o papel que ela vem desempenhando dentro da 

instituição na promoção de treinamento dos servidores. 

• Apresentar uma amostra do conteúdo programático de eventos de aprendizagem 

de curta e de longa duração ofertados pela Escola da AGU durante o período de 

2007 a 2011. 
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1.3 SUPOSIÇÕES 

 

A ausência de uma cultura de aprendizagem dentro das organizações públicas, 

sobretudo no âmbito da Administração direta, tem sido um fator limitante para a disseminação 

de um programa de educação continuada. As áreas de RH dos órgãos encontram-se numa fase 

de transposição do antigo departamento de pessoal para a moderna gestão de pessoas, 

enfrentando, entre outras dificuldades, uma carência de indicadores de resultado na área de 

desenvolvimento profissional que comprovem o incremento no desempenho dos servidores 

após a participação em eventos de aprendizagem, o que inviabiliza a realização de avaliações 

que sirvam de referência para outras ações de capacitação. 

Diante do exposto, supõe-se que a contribuição dos conteúdos abordados nos cursos 

ofertados pela Escola da AGU não seja efetiva devido à existência de alguns fatores 

limitantes, destacando-se:  

a) a inexpressiva vinculação com o trabalho desenvolvido pelos servidores; 

b) a orientação pedagógica adotada pelos instrutores (didática, recursos tecnológicos, 

metodologia etc); 

c) a acomodação e o desinteresse dos servidores; 

d) o frágil apoio dos gestores da AGU aos eventos de capacitação; 

e) a limitação de recursos orçamentários destinados às ações de capacitação; e 

f) a ausência de indicadores para mensurar a efetividade dos resultados. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo teve a pretensão de verificar, com base na percepção dos servidores lotados 

nas unidades da AGU localizadas no estado de Pernambuco, se os eventos de aprendizagem 

ofertados pela Escola da AGU suprem suas necessidades profissionais, propiciando um 

aprimoramento contínuo que permita o atingimento de resultados institucionais e se essas 

ações têm como foco as exigências da sociedade e disseminam os valores da responsabilidade 

social dentro da Advocacia-Geral da União. 

Este estudo restringiu-se à conjuntura econômica, política e social na qual a 

Advocacia-Geral da União e sua Escola estiveram inseridas durante o período compreendido 

entre os anos de 2007 a 2011. 
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A experiência anterior da entidade, quando funcionou como Centro de Estudos, não 

foi objeto de análise, assim como nenhum outro evento patrocinado pela Diretoria de Gestão 

de Pessoas do mesmo órgão. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O século XXI foi indicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO como a era do conhecimento (UNESCO, 1999). Sem 

dúvida, essa decisão não foi tomada ao acaso. Os eventos que se sucederam ao longo do 

século XX, especialmente em sua segunda metade, expuseram fragilidades econômicas, 

políticas e sociais mundiais, aceleradas pela revolução tecnológica. A roda viva da evolução 

humana sofreu mais um grau de rotação, encerrando um ciclo de pensamentos e saberes e 

iniciando outro, no qual governos, organizações e sociedades buscam adaptação. 

Dentro desse cenário de mudança permanente, a educação continuada do 

profissional representa, nos dias atuais, requisito essencial para dar sustentação ao 

desenvolvimento das organizações públicas e privadas, oferecendo-lhes suporte para enfrentar 

desafios impostos pelas mudanças nos diversos ambientes em que vivemos. (STOYCO e 

FUCHS, 2005) 

No Brasil, a crescente demanda da sociedade por maior eficiência e eficácia nas 

ações públicas, fruto do processo de redemocratização, e também por maior transparência e 

controle dos gastos públicos, tem exigido das organizações públicas um aumento em sua 

capacidade de resposta às demandas sociais. E é na busca pela melhoria do desempenho das 

organizações que a capacitação continuada dos servidores surge como a mais consistente 

forma de atingir esse intento. 

Assim sendo, a educação profissional desponta como fundamental alternativa para 

dar continuidade à educação formal ou convencional, considerando a abrangência desta e a 

especificidade da primeira, uma vez que ainda enfrentamos um distanciamento entre a teoria 

científica e a prática organizacional. 

Por tudo isso, acredita-se que a presente pesquisa fornecerá elementos norteadores 

para embasar a adoção de um programa de educação profissional que propicie o 

desenvolvimento das competências individuais dos servidores, estimulando seu constante 

aprimoramento e envolvimento profissional, visando o alcance da excelência na prestação de 

serviços à sociedade. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA  

 

A evolução da administração pública no Brasil ocorreu de forma peculiar, na qual as 

instituições públicas foram criadas, ao longo desse processo, de acordo com os interesses e 

necessidades de um Estado formado a partir de bases servis, sob a égide da dominação e do 

autoritarismo de oligarquias hegemônicas. 

Essa origem de desigualdades sociais, celeiro de relações conflituosas, 

institucionalizou-se no âmbito político e fomentou um desenvolvimento econômico 

desequilibrado, bastante vulnerável às intempéries do mercado internacional. 

Dentro desse conturbado cenário, novas concepções vêm sendo maturadas e 

conformadas, desenhando novas perspectivas para o setor público nacional, que, lentamente, 

avança em seu processo de reconfiguração administrativa, buscando alternativas para a 

construção de uma gestão pública moderna e eficaz, sustentáculo para uma boa governança 

(ABRUCIO, 2001). 

A segunda metade do século XX foi marcada por um amplo e profundo processo de 

mudanças de âmbito mundial, iniciado com a crise do endividamento internacional da década 

de 80, que desencadeou uma crise econômica mundial, aliada a uma crise fiscal. Esse 

processo de mudanças foi também fomentado pela globalização econômica e impulsionado, 

principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico, enfraquecendo ainda mais os alicerces do 

antigo modelo de Estado e expondo a necessidade de redefinições no seu papel e no desenho 

do setor público. 

No cenário nacional, a crescente demanda da sociedade por maior eficiência e 

eficácia nas ações públicas, e também por maior transparência e controle dos gastos públicos, 

oriundos do processo de redemocratização, evidenciou a fragilidade da administração pública 

brasileira, tornando imprescindível a implementação de reformas, sobretudo nos âmbitos 

político e administrativo estatal (ABRUCIO, 2008). 

O arcaico modelo burocrático de administração pública foi apontado como uma das 

principais causas da ineficiência do Estado, esse deveria ser substituído pelo novo modelo 

gerencial, propagado como solução ideal para toda a problemática estatal, introduzindo 

ferramentas de gestão provenientes do setor privado, bem como a aplicação da lógica de 

mercado dentro do setor público.  
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Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi elaborado e 

implementado o Plano Diretor da Reforma do Estado para dar respaldo ao modelo econômico 

proposto. Este plano teve como “foco a criação de condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais, em oposição a uma administração 

formal e de princípios burocráticos” (NASCIMENTO e ESPER, 2009, p. 160). 

Entendia-se que, para dar sustentação à modernização administrativa do Estado, seria 

necessária a adoção de um modelo de gestão com foco no desenvolvimento de competências 

dentro do serviço público, onde deveriam ser estabelecidos, entre outras ações, programas de 

educação continuada permanente. 

Dentro desse contexto, o Plano de Reforma reconheceu, como essencial, o papel das 

escolas de governo na oferta de programas de treinamento e desenvolvimento de servidores 

diretamente relacionados aos objetivos da reforma, sendo essas responsáveis pela introdução 

de novas culturas no âmbito da Administração Pública. 

As escolas de governo passaram a aprofundar suas ações e competências ao longo do 

governo subsequente – Luís Inácio da Silva (2003-2010) –, quando continuaram a ser 

priorizadas medidas para o fortalecimento da administração pública brasileira, através das 

ações do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, dentre 

elas, a permanente qualificação profissional dos servidores públicos. 

 

2.1.1 As Escolas de Governo 

O reconhecimento da necessidade de capacitação profissional dos servidores 

públicos não é novidade. Desde 1930, no Estado Novo, o governo Vargas defendia a 

profissionalização dos servidores como pressuposto para a construção de um governo forte, 

tendo sido criado, em 1938, o Departamentamento Administrativo do Serviço Público – 

DASP. Entretanto, em virtude do domínio patrimonialista vigente na política brasileira, a 

expansão adequada de tal ideário não ocorreu a contento, criando apenas algumas ilhas de 

excelência. 

Só a partir do final do século XX, em meio ao turbilhão de transformações 

econômicas, políticas e sociais que sacudiram o planeta, é que, no Brasil, a tônica da 

profissionalização foi retomada, em virtude da necessidade do desenvolvimento de 

competências gerenciais que fortalecessem as instituições públicas, visando o alcance dos 

objetivos inerentes ao desenvolvimento econômico. 
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A Constituição Brasileira estabelece, no § 2º do artigo 39 (acrescentado pela emenda 

constitucional nº 19/98), a organização e implantação de escolas de governo nos âmbitos 

federal e estadual, como também no Distrito Federal, com a finalidade de atender às políticas 

de formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, viabilizando ações de melhoria na 

qualidade do serviço público (BRASIL, 1998). 

Entretanto, a denominação escola de governo vem sendo utilizada por organizações 

públicas e privadas, estabelecidas nas esferas de governo federal, estadual e até municipal, 

cuja atuação está voltada para a capacitação, reciclagem e formação profissional para o setor 

público. 

Zouain (2003, p. 1) classifica estas instituições em dois grupos: 

No primeiro, reúnem-se instituições que foram criadas com a missão de capacitar, 
em diversos níveis, os profissionais vinculados a áreas e carreiras específicas de 
atuação do Estado. 
No outro grupo, estão as instituições que, não obstante atuarem com capacitação do 
setor público, não se vinculam, especificamente, à nenhuma carreira do Estado. São 
aquelas que têm sua atuação voltada para o grande contingente de servidores 
distribuídos em todos os níveis e áreas da burocracia do Estado. 

Diante da classificação exposta, é possível deduzir que as escolas de governo estão 

focadas na capacitação de profissionais de áreas e carreiras específicas de atuação do Estado, 

muito embora o termo ainda continue impreciso. Zouain (2003) esquematizou uma planilha 

que permite estabelecer a diferenciação entre Escolas de Governo e Centros de Treinamento, 

permitindo traçar um perfil genérico para tais organizações, conforme descrito a seguir: 

Quadro 1 - Comparativo entre Escolas de Governo e Centros de Treinamento 

VARIÁVEL ESCOLA DE GOVERNO CENTRO DE TREINAMENTO 

Público-alvo Dirigentes Públicos *  Servidores Públicos 

Missão Ampliar a capacidade de Governo Aperfeiçoar a administração 

Objetivo Formar líderes e dirigentes Formar técnicos de carreiras 

Áreas de conhecimentos 

trabalhadas nos cursos 

Planejamento, gestão, processo 
decisório, políticas públicas 

Técnicas de Administração, 
Contabilidade, legislação, etc 

Demandas de cursos Programas e Projetos de governo Sistemas administrativos 

Resultados esperados Eficácia das ações de Governo Servidores atualizados 

Fonte: Zouain (2003, p. 7) 

Nessa perspectiva, serão apresentadas as características da escola de governo 

brasileira, que ocupa papel central na estrutura de qualificação de pessoal no serviço público. 
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2.1.2 A Escola Nacional de Administração Pública 

A Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, principal escola de governo 

brasileira, é uma fundação pública ligada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, criada em 1986 e estruturada nos moldes da escola francesa de Administração 

Pública. Foi originariamente concebida para garantir a modernização e profissionalização do 

serviço público. Entretanto, a nova concepção de Estado, mais próximo da sociedade e 

incorporando técnicas de gestão do setor privado, provocou mudanças que ensejaram a 

identificação da atual missão da escola com o desenvolvimento de “competências dos 

servidores, aumentando a capacidade de governo na gestão das políticas públicas” (BRASIL, 

2010).  

Diante do enorme desafio de profissionalizar os mais de dez milhões de servidores 

públicos brasileiros, distribuídos nos âmbitos federal, estadual e municipal, além das 

dificuldades com a lotação de um enorme quantitativo de servidores públicos federais em 

todos os estados brasileiros, a ENAP criou, em 2003, uma Rede Nacional de Escolas de 

Governo, cujo objetivo consiste em aumentar a eficácia das instituições que trabalham com 

formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos dos três níveis de governo. 

Como perspectiva de trabalho, a rede busca o compartilhamento de conhecimentos e de 

experiências sobre boas práticas das Escolas de Governo, incentivando trabalhos em parceria. 

Atualmente, essa rede de escolas é composta por 170 entidades, sendo 42 escolas 

federais, 88 estaduais e 40 municipais (FERRAREZI e TOMACHESKI, 2010), distribuídas 

regionalmente conforme a tabela abaixo. 

Tabela 1 - Distribuição Regional das Instituições integrantes da 
Rede Nacional de Escolas de Governo 

 
Região Nº % 

Sudeste 51 30 

Centro-Oeste 40 23,53 

Nordeste 38 22,35 

Sul 22 12,94 

Norte 19 11,18 

TOTAL 170 100 

Fonte: Pesquisa ENAP (2010) 
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Os dados apresentados expõem a grande disparidade existente entre a oferta de 

escolas de governo e o número de servidores públicos, conforme informado anteriormente, e 

que, necessariamente, demandam por qualificação profissional. O fato desses servidores 

estarem distribuídos em todo o território nacional agrava essa disparidade. 

Outra questão extremamente relevante e que emergiu em razão da diversidade das 

mudanças em curso, revela a necessidade da disseminação de um amplo processo de educação 

que não se restrinja a meros treinamentos para atividades específicas. É fundamental 

estabelecer um processo de educação continuada que favoreça o desenvolvimento permanente 

de competências dos servidores públicos e dos órgãos governamentais visando à melhoria da 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão (FERRAREZI e 

TOMACHESKI, 2010). 

O papel capital da ENAP, dentro do plano de desenvolvimento do governo federal, 

foi reafirmado após a publicação do Decreto nº 5.707/2006, que instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal, onde ficou explícito que os órgãos deverão incluir em seus 

planejamentos estratégicos ações voltadas para a habilitação de seus servidores, para que 

ocupem cargos de direção superior, ou seja, os servidores deverão ser capacitados para ocupar 

cargos de chefia, objetivando o critério da eficiência no serviço público (BRASIL, 2006). 

Diante destas evidências, a educação corporativa ou profissional eclode como 

principal alternativa para melhorar o desempenho das organizações, em busca de uma gestão 

eficaz, implantando uma nova ideologia de aprendizagem, focada na gestão de competências. 

 

2.2 EDUCAÇÃO – A BASE DE TUDO 

 

A educação e a cultura integram a essência humana porque, além das funções 

biológicas, o homem perpetua-se através do conhecimento que adquire e amplia por meio do 

convívio social. 

Para Goldstein (2007, p. 68): 

A educação e a cultura são bastante próximas, às vezes difíceis de separar, e 
constituem os pilares para a construção de todas as outras esferas da vida social. 
Embora a educação e a cultura costumem ser negligenciadas na hora de os poderes 
públicos alocarem seus orçamentos e apesar de seus profissionais gozarem de pouco 
status, são os valores culturais, o conhecimento e a criatividade que fornecem a 
matéria-prima para que se possa construir um mundo mais eficiente, mais justo e 
sustentável. 
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Através da educação, o homem desenvolve-se e emancipa-se, por isso, ela representa 

o principal vetor da inclusão social, sendo reconhecida como um dos direitos universais da 

humanidade. 

“A educação é um processo de aquisição e transformação de saberes que, na verdade, 

nunca termina” (GOLDSTEIN, 2007, p. 69), pois ela se perpetua na dinâmica da vida 

coletiva, uma vez que aprendemos continuamente, através da leitura, da observação e da troca 

com os outros. Entretanto, em que pese a grande contribuição da educação informal, é a 

educação formal, adquirida nas escolas e universidades, que determina a inserção social dos 

indivíduos (GOLDSTEIN, 2007).  

A educação formal está diretamente relacionada com o desenvolvimento econômico, 

político e social de qualquer país. Todos os Estados nacionais, economicamente 

desenvolvidos, investiram fortemente na qualidade da educação formal, o que resultou no 

incremento da renda de seus trabalhadores e na diminuição dos índices de desemprego, além 

do desenvolvimento de novas tecnologias, melhorando as condições de vida dos cidadãos. 

 

2.2.1 A Educação no Brasil - Contexto Atual 

Em que pese o acelerado desenvolvimento econômico alcançado nos últimos vinte 

anos, a educação continua sendo o principal desafio a ser vencido no Brasil, uma vez que, 

mesmo com os avanços conquistados, os resultados ainda estão distantes de serem 

satisfatórios. Esta constatação passou a ter mais evidência a partir da universalização do 

Ensino Fundamental, no final dos anos 1990 (EBOLI et al., 2010). 

As avaliações coordenadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP para acompanhar: a evolução da aprendizagem dos 

alunos do ensino fundamental - através do Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB; a evolução dos concluintes do ensino médio – por meio do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM; e a evolução dos alunos do 5º e do 9º ano – pela Prova Brasil, apresentam 

resultados que constatam, sobretudo, o baixo rendimento escolar dos estudantes brasileiros.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB superou as metas 

estipuladas para o ano de 2011, mas a qualidade do ensino ainda está longe dos padrões 

encontrados nos países desenvolvidos, cuja média encontra-se acima de 6.0 (seis). As tabelas 

a seguir apresentam a projeção de alcance dessa meta para o Brasil. 
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Tabela 2 – IDEB 2005, 2007, 2009, 2011 e Projeções para o Brasil 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Total 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

3,8 4,2 4,6 5,0 3,9 4,2 4,6 4,9 6,0 

Fonte: SAEB e Censo Escolar (INEP, 2012) 

Tabela 3 – IDEB 2005, 2007, 2009, 2011 e Projeções para o Brasil 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Total 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

3,5 3,8 4,0 4,1 3,5 3,7 3,9 4,4 5,5 

Fonte: SAEB e Censo Escolar (INEP, 2012) 

Tabela 4 – IDEB 2005, 2007, 2009, 2011 e Projeções para o Brasil 

Ensino Médio 

Total 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 3,7 3,9 5,2 

Fonte: SAEB e Censo Escolar (INEP, 2012) 

Esse indicador é calculado com base no rendimento e nas médias de desempenho 

escolar. O primeiro fator é obtido através do Censo Escolar da Educação Básica, que é 

medido pelas taxas de aprovação, reprovação e abandono, enquanto o segundo fator é aferido 

através da Prova Brasil e do SAEB.  

O SAEB é composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e pela 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC, que são realizadas a cada dois anos. 

Em função disto, o alcance das metas não traduz um avanço significativo nos níveis 

educacionais, considerando o peso que o Censo Escolar imprime aos resultados finais. Além 

do mais, o próprio nível de complexidade dos conteúdos abordados na Prova Brasil e no 

SAEB não garante avanço no rendimento escolar. 

A crise da qualidade da educação no país é confirmada pela observação do Índice 

Nacional de Alfabetismo – INAF, que avalia as habilidades de leitura e escrita, além do 

raciocínio matemático, o qual demonstra que grande parte dos brasileiros alfabetizados ainda 

não é capaz de interpretar e relacionar informações, sendo classificados como analfabetos 

funcionais. 
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No que concerne ao ensino superior, o Brasil ainda é bastante deficitário na oferta de 

vagas em cursos de graduação. Antes da universalização da educação fundamental e do 

ensino médio, o ensino superior tinha condições de absorver os egressos destes níveis 

educacionais. Entretanto, a partir dos anos 90, as universidades e faculdades públicas 

existentes já não davam conta da demanda instalada, estimulando a proliferação de faculdades 

privadas, sem que a qualidade do ensino acompanhasse o mesmo desenvolvimento. 

Diante do exposto, verificamos que a oferta de vagas em todos os níveis de ensino, e 

até mesmo no ensino superior, tem aumentado, assim como os investimentos financeiros e 

tecnológicos. Entretanto, o desempenho dos professores não tem acompanhado o ritmo dessa 

evolução, até porque eles mesmos são produto deste sistema educacional deficitário, que 

carece de outras estratégias direcionadas ao corpo docente, visando incitar novas práticas 

pedagógicas que estimulem o corpo discente, conforme predito por Freire (2005, p. 63): 

Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, em que a 
liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar 
mantendo-os como quase ‘coisas’, com eles estabelece uma relação dialógica 
permanente. 

Não há que se duvidar do incremento do investimento público na área da educação 

em nosso país, no que concerne a última década, conforme se observa na tabela 5. Entretanto, 

os resultados qualitativos obtidos ainda estão aquém das necessidades, diante do atraso 

histórico que enfrentamos. 

Tabela 5 – Histórico da variação do Investimento Público Direto em educação - 

variação em relação ao PIB e Investimento Público Direto em educação por estudante - 

Brasil 2000 – 2010 

Ano 

Todos os Níveis de Ensino 

∆% 
Investimento 

∆% PIB 
∆% 

Investimento 
por Estudante 

2000 100,0 100,0 100,0 
2001 105,1 102,3 103,5 
2002 107,0 101,9 103,3 
2003 106,5 98,6 103,4 
2004 112,9 95,9 109,4 
2005 119,3 97,1 116,3 
2006 140,7 105,9 135,5 
2007 156,7 109,5 156,7 
 2008 178,0 117,3 179,6 
2009 188,9 122,2 194,4 
2010 210,7 124,2 221,9 

Fonte: Inep/MEC (2011) 
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A baixa qualidade do ensino no país, que está intrinsecamente relacionada à 

deficiente qualificação dos docentes, aliada ao descompasso ainda existente entre a teoria e a 

prática, tem repercutido no desempenho das organizações, tanto públicas quanto privadas. 

Percebemos que educação e trabalho caminham lado a lado, e essa escola deficitária não 

alcança as competências que um indivíduo deve desenvolver para o mundo do trabalho.  

Nesse sentido, várias empresas passaram a investir na formação e desenvolvimento 

profissional dos seus empregados, preenchendo as lacunas deixadas pela educação formal, 

com o intuito de viabilizar suas estratégias de negócio.  

 

2.3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A diversidade de desafios que surgiram antes mesmo do alvorecer da nova era, 

despertou o mundo corporativo contemporâneo para a relevância da educação, tendo em vista 

a imperiosa necessidade de trabalhadores de empresas públicas e privadas preparados para 

enfrentar o mundo globalizado, que requer um conhecimento mais especializado. 

Segundo Oliveira (2005, p.8): 

Verifica-se uma tendência no sentido de qualificar e especializar as pessoas. A 
valorização da educação, anteriormente limitada ao mundo acadêmico, passa a ser, 
em função das necessidades do setor produtivo, cada vez mais demandada pelas 
organizações. 

A educação profissional ou corporativa vem se fortalecendo no Brasil ao longo dos 

últimos vinte anos, com a intenção de desenvolver quadros profissionais habilidosos e 

capacitados, sintonizados com as estratégias das organizações.  

Para Mundim, o principal objetivo da educação corporativa consiste em: 

Evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente, e perca 
sua capacidade de exercer a profissão com competência e eficiência, causando 
desprestígio à profissão, além do sentimento de incapacidade profissional. Educação 
Corporativa é, portanto, o conjunto de práticas educacionais planejadas para 
promover oportunidades de desenvolvimento do funcionário, com a finalidade de 
ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida institucional (2002, p. 63). 

Ciente das adversidades que pululam seu ambiente, tanto interno quanto externo, o 

mundo corporativo atentou para a necessidade de adoção de uma cultura de aprendizagem 

contínua, que desenvolva competências e gere conhecimento organizacional. 
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Basicamente, “a gestão do conhecimento é um conjunto de práticas que criam, 

organizam e alavancam conhecimentos coletivos no sentido de melhorar o desempenho 

organizacional” (CANADA SCHOOL OF PUBLIC SERVICE, 2006. p. 19). Mas, como gerir 

esses conhecimentos para melhorar o seu desempenho é que tem sido o grande desafio para as 

organizações. Algumas organizações, visando enfrentar esse desafio, vêm investindo na 

criação de universidades corporativas. 

 

2.3.1 Universidade Corporativa 

A universidade corporativa traduz-se como o modelo mais representativo de 

educação corporativa, podendo ser entendida como um “guarda-chuva estratégico para o 

desenvolvimento e educação de funcionários, clientes e fornecedores, com o objetivo de 

atender às estratégias empresariais de uma organização” (MEISTER, 1999, p. 263), ou como 

“um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão por competências” (EBOLI, 

2004, p. 48), tendo a missão de promover a gestão do conhecimento organizacional. 

As universidades corporativas estão revolucionando a maneira de capacitar as 

pessoas, extrapolando o ambiente organizacional, já que elas também influenciam os sistemas 

educacionais e a produção do conhecimento (EBOLI et al, 2010): 

O número de universidades corporativas vem aumentando consideravelmente em 

todo o mundo, tanto nas empresas privadas quanto públicas, em virtude do interesse em 

integrar o trabalho e a aprendizagem, como forma de ampliar as habilidades dos funcionários 

para garantir, para a empresa, a prestação de um serviço de qualidade.  

Os antigos centros de treinamento e desenvolvimento, onde se realizavam os 

programas educacionais empresariais, restritos à elite gestora, estão sendo substituídos pelas 

universidades corporativas, em virtude da necessidade de expansão da educação para todos os 

integrantes da organização, já que as ideias afloram em todos os níveis empresariais. Isto nos 

leva a reconhecer a grande relevância deste subsistema para o sistema de gestão de pessoas, 

ao qual está agregado, uma vez que a migração da função de treinamento e desenvolvimento 

para a da educação corporativa proporcionou valor estratégico para a capacitação das pessoas, 

considerada como fundamental para uma gestão empresarial exitosa (EBOLI et al, 2010). 

No século XXI, a educação corporativa, através das universidades corporativas, 

representa a mudança do paradigma do treinamento para o do aprendizado, conforme 

caracterizado no quadro 2. 
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Quadro 2 - Comparativo entre o paradigma do Treinamento e o da Aprendizagem 

Mudança de Paradigma do Treinamento para a Aprendizagem 

Antigo Paradigma de 

Treinamento 
 

Paradigma de Aprendizagem  

no Século XXI 

Prédio  

Local Aprendizagem disponível sempre que solicitada – 

em qualquer lugar, a qualquer hora 

Atualizar qualificações técnicas  Conteúdo Desenvolver competências básicas do ambiente de 

negócios  

Aprender ouvindo Metodologia Aprender agindo 

Funcionários internos  Público-alvo Equipe de funcionários, clientes e fornecedores de 

produtos 

Professores / consultores de 

Universidades externas 

Corpo docente Gerentes seniores internos e um consórcio de 

professores universitários e consultores 

Evento único Frequência Processo contínuo de aprendizagem 

Desenvolver o estoque de 

qualificações do individuo  

Meta Solucionar problemas empresariais reais e melhorar 

o desempenho no trabalho. 

Fonte: Meister (1999, p. 22) 

No Brasil, experiências em alguns órgãos da administração pública indireta vêm se 

fortalecendo, tais como a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, da Caixa Econômica 

Federal, da Petrobrás, da Eletronorte, da Embrapa e dos Correios - ECT. Essas iniciativas têm 

despertado a atenção e o interesse de outros órgãos públicos, inclusive da administração 

direta, que buscam melhorar seu desempenho institucional.  

O significativo crescimento do número dessas organizações induz a uma reflexão 

sobre a questão suscitada por Oliveira (2005, p.12): 

Cabe questionar se muitas delas são efetivamente universidades corporativas ou se 
adequam mais à concepção de organizações que buscam organizar, desenvolver e 
transmitir conhecimentos, preenchendo lacunas de algumas universidades e 
instituições de ensino que não têm sido capazes de oferecer programas no tempo e 
com a qualidade que a sociedade do conhecimento vem impondo. 

Tal questionamento nos serve de alerta para nortear a identificação de um modelo 

educacional que estimule a aprendizagem permanente dos funcionários, propiciando 

desenvolvimento individual e coletivo que renovem a realidade corporativa. 
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2.3.2 Em busca do modelo ideal de Educação Continuada 

É incontestável que os tradicionais programas de capacitação e treinamento não dão 

mais suporte às novas e complexas demandas do mercado. Esses programas precisam estar 

nivelados com as estratégias do negócio da organização e voltados para estimular o 

autodesenvolvimento e a aprendizagem contínua.  

Nesse sentido, Mundim afirma que “a finalidade da educação permanente é capacitar 

o indivíduo para compreender e superar os problemas em um mundo que lhe exige uma 

permanente renovação, de maneira que possa participar na construção desse mundo, de forma 

responsável e criadora” (2004, p. 100). 

Sem dúvida, isso requer uma profunda mudança cultural, e lidar com comportamento 

humano não é navegar em águas plácidas. O modelo mental vigente, ou seja, a maneira de 

pensar e agir dos funcionários, precisa ser modificado. Por isso, qualquer programa de 

educação corporativa deve ter regras claras, bem definidas e coerentes para lograr 

credibilidade e adesão. 

Para Starec (2011, p. 44): 

O processo de aprendizagem, que se propõe a modificar os modelos mentais 
existentes, é altamente desafiador e, até mesmo, pode ser considerado por vezes 
desorientador. Incentivar e sensibilizar a criação de uma comunidade de aprendizes, 
de profissionais dispostos a aprender a aprender e, mais que isso, a aprender a 
desaprender, é um dos maiores desafios das organizações na sociedade da 
informação, do conhecimento, do aprendizado e da inovação. 

Dialogando com esse objetivo, o contexto organizacional deve favorecer o 

desenvolvimento de consciência crítica que possa fomentar atitudes inovadoras em resposta às 

demandas da sociedade e do mercado.  

Atualmente, no intuito de estimular a capacidade criativa dos funcionários, tem sido 

utilizado o modelo construtivista de aprendizagem, no qual a construção de novos 

conhecimentos dá-se a partir da interação do indivíduo com o meio onde ele está inserido, ou 

seja, com a realidade que o cerca, baseado na sua experiência e conhecimento anterior, 

propiciando uma reconstrução permanente do conhecimento.  

Pacheco (2009, p. 83) defende que: 

Consolidar uma cultura de aprendizagem com base no construtivismo significa a 
capacidade de mobilizar pessoas em torno de uma consciência de 
corresponsabilidade na construção coletiva, que reflete à tônica dos atuais 
programas. 
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Seguindo essa linha de raciocínio construtivista, é possível deduzir que a relação de 

interdependência existente entre funcionários e organizações guarda correspondência com a 

relação estabelecida entre as organizações e a sociedade, que, no âmbito coletivo, institui 

responsabilidades mútuas que se traduzam em ações concretas, trazendo benefícios para toda 

a sociedade. 

 

2.4 A GESTÃO DE PESSOAS SOB A ÓTICA GERENCIAL 

 

A teoria organizacional vigente estabelece, em termos de administração estratégica, 

dois tipos de abordagem: a ‘de fora para dentro’, dando ênfase ao ambiente externo, e a ‘de 

dentro para fora’, enfatizando o ambiente interno das organizações (FLEURY e OLIVEIRA 

JR, 2010). 

No entendimento de Fleury e Oliveira Jr. (2010, p.16) a abordagem ‘de fora para 

dentro’ está voltada para a “[...] análise do ambiente em que a empresa está inserida e em 

como a empresa deve-se [sic] posicionar em relação às forças desse ambiente competitivo”. 

Estas forças são aquelas identificadas no modelo de Porter: os concorrentes do setor, a ameaça 

de novos entrantes, a ameaça de produtos ou serviços substitutos, o poder de negociação dos 

fornecedores e o poder de negociação dos clientes. 

A abordagem ‘de dentro para fora’ está direcionada para uma visão da empresa 

baseada em recursos, através da qual algumas empresas conseguem obter vantagem 

competitiva sustentável, conforme orientam Fleury e Oliveira Jr.: 

A visão da empresa baseada em recursos percebe a empresa como um conjunto de 
recursos e capacidades idiossincráticos em que a tarefa primária da administração é 
maximizar valor por meio do desenvolvimento ótimo dos recursos e capacidades 
existentes, debruçando-se ao mesmo tempo sobre a tarefa de desenvolver os recursos 
que vão constituir a base para o futuro da empresa (2010, p. 17).  

Com base nessa visão, as organizações podem identificar e desenvolver os recursos 

mais significativos para o seu desempenho, propiciando o reconhecimento de uma ou mais 

vantagens competitivas (FLEURY e OLIVEIRA JR, 2010), ou seja, ao volver o olhar para 

dentro de si, a organização desenvolve um processo de autoconhecimento, permitindo a 

identificação de suas forças, para potencializá-las, e de suas fraquezas, para superá-las.  

Em virtude do exposto, a maneira como as organizações têm gerido seus 

funcionários vem passando por transformações, devido à inadequação dos modelos clássicos 

de gestão de pessoas às necessidades e expectativas das empresas e da sociedade (FISCHER, 

DUTRA, NAKATA e RUAS, 2012). 
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Com respaldo neste contexto, e visando dar suporte à consecução desse intento, se 

tornou necessária a adoção de um modelo de gestão de pessoas que pudesse viabilizar uma 

ação que integrasse aprendizagem, conhecimento e competências, em sintonia com as 

estratégias da empresa, propiciando desenvolvimento pessoal e profissional aos funcionários. 

A afirmação desse modelo, que permite alinhar os objetivos organizacionais ao 

desenvolvimento ou captação de competências necessárias, também trouxe desafios à gestão 

de pessoas nas organizações públicas. 

 

2.4.1 A Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas 

O mundo do trabalho contemporâneo convergiu suas atenções e esforços para a 

gestão de pessoas como alternativa para superar o clima de instabilidade e incerteza, gerado 

pela economia globalizada. 

Diante deste cenário, o setor público vem promovendo mudanças organizacionais 

para ajustar-se ao novo contexto vigente, já que a prestação dos serviços públicos tem sido 

alvo constante de críticas da sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito à 

qualidade e à adequação dos serviços às necessidades e expectativas dos cidadãos. Soma-se a 

isso a exigência, cada vez maior, por transparência e ética, configurando uma situação que 

traz à tona a responsabilidade social do setor público.  

Todos estes fatores sinalizam para a necessidade de mudanças substanciais nas 

organizações públicas, que carregam um traçado histórico marcado por elementos da tradição 

legalista e formal, combinados com um perfil patrimonialista. Como consequência, temos 

hoje uma administração pública permeada pelo autoritarismo e pelo excesso de formalismo, 

bem ao estilo taylorista, impresso no modelo clássico de gestão, mesclada com elementos do 

modelo gerencial, especificamente de instrumentos de gestão estratégica (Schikmann, 2010). 

Existem algumas características comuns na maneira como são geridos os recursos 

humanos dentro das organizações públicas - conforme expostas no quadro 3, que, no entender 

de Schikmann (2010), podem ser modificadas. 
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Quadro 3 – Principais Características e Justificativas da Atual Gestão de  

Recursos Humanos no Serviço Público 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICATIVA 
Rigidez imposta pela legislação As ideias para solucionar os problemas da organização 

esbarram na legislação, impedindo sua implementação. 
Desvinculação da visão do cidadão como 
destinatário do serviço público 

A falta de clareza quanto à ideia de que o cidadão é a razão 
de ser da organização, gerando a descrença do cidadão em 
relação à efetividade do serviço público. 

Pouca ênfase no desempenho Muitas organizações públicas ainda não vinculam a 
realização do trabalho com o adequado desempenho. [...] 
também por falta da visão do cidadão como cliente, o 
desempenho nem sempre é considerado na realização do 
trabalho. 

Mecanismos de remuneração que desvinculam 
os vencimentos do desempenho 

Os funcionários sentem-se pouco estimulados a melhorar seu 
desempenho, uma vez que a remuneração independe deste 
fator. 

Limites à postura inovativa Além da questão remuneratória, a própria rigidez da 
legislação estimula a inércia gerencial, já que muitas 
inciativas esbarram nas limitações da legislação. 

Poucos mecanismos de planejamento e pouca 
preocupação com a gestão 

A fraca ênfase no desempenho conduz a uma atuação voltada 
para o cumprimento de tarefas do dia a dia, despreocupada 
com um planejamento de curto, médio e longo prazo, 
resultando na falta de uma cultura de resultados. 

Rotatividade na ocupação de posições de chefia Por conta da rotatividade, as posições de chefia podem 
apresentar intensa alternância entre os membros da equipe de 
trabalho ou do órgão, gerando descontinuidade 
administrativa. 

O papel da gratificação Em muitas situações nas organizações públicas a gratificação 
é utilizada como forma improvisada de compensação à 
impossibilidade de aumento salarial, desvirtuando a função 
da gratificação. 

Fonte: Schikmann (2010), com adaptações 

Constata-se ainda, que, em muitas organizações públicas, as áreas de Recursos 

Humanos estão estruturadas de forma arcaica, bem ao estilo ‘departamento de pessoal’, 

dedicando-se a questões limitadas à folha de pagamento, aposentadoria, licenças, proposição 

de leis e regulamentos e algumas ações de treinamento (Schikmann, 2010). Essa estruturação 

denota falta de interação com as demais áreas da empresa, o que limita sua atuação e, 

consequentemente, seu desempenho, pois se restringe às questões emergenciais, desprezando 

atividades estratégicas que devem estar alinhadas aos objetivos prioritários do órgão. 

A moderna gestão de pessoas, dita estratégica, mantém um alinhamento sistêmico 

com os objetivos estratégicos da empresa, que norteiam todas as suas ações, propiciando o 

alcance dos resultados desejados. Estas ações devem ter um movimento cíclico e dinâmico, 

agregando aprendizagem, conhecimento e satisfação para os servidores e para o setor público, 

em benefício da sociedade.  
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A gestão estratégica de pessoas é um sistema composto de subsistemas que auxiliam 

o seu desenvolvimento virtuoso: na gestão de competências, ocorre a definição de 

competências e de perfis profissionais; no planejamento de RH, realiza-se a definição do 

dimensionamento e alocação dos perfis; na avaliação de desempenho, efetua-se a medição do 

desempenho e a verificação da efetividade; e, na capacitação continuada, desenvolve-se um 

quadro de profissionais competentes, conforme apresentado na figura 1. 

Figura 1 – O Sistema de Gestão Estratégica de Pessoas 

 
 

Fonte: Schikmann, 2010, com adaptações 

Todo este mecanismo de gestão estratégica de pessoas tem a finalidade maior de 

desenvolver uma nova relação de trabalho entre os funcionários e as organizações, baseada no 

critério meritocrático, há tanto perseguido no serviço público. 

Não restam dúvidas de que é bastante desafiadora a missão de implementar uma 

gestão estratégica de pessoas no setor público, pois isto não significa mudar a fachada nos 

organogramas. É preciso transformar concepções arraigadas, institucionalizadas numa cultura 

organizacional que privilegia  alguns e relega o mérito de muitos, sendo este um fator crucial 

para a geração de uma profunda desmotivação nos servidores em geral. 

Nesse sentido, visando dar amparo ao início dessas mudanças, o governo federal 

editou o já citado Decreto nº 5.707/2006, responsável por estabelecer a Política e as Diretrizes 

para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal, tendo como instrumento 

o sistema de gestão por competência.  
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2.4.2 Desenvolvendo Competências no Setor Público 

De acordo com Tenório (2004, p. 59), as mudanças ocorridas no cenário mundial 

transformaram as referências paradigmáticas anteriormente existentes. 

Da produção em massa (fordismo) as organizações agora devem atuar em função 
das demandas diversificadas do mercado; da especialização do trabalhador 
(taylorismo) à qualificação versátil (multifuncional); da gestão tecno-burocrática 
para um gerenciamento mais participativo.  

Essas transformações passaram a exigir maiores responsabilidades e 

comprometimento não só das gerências, mas de todos os funcionários, destacando a imperiosa 

necessidade das organizações aprenderem a desenvolver novas competências nas pessoas que 

a integram, pois elas são a fonte geradora e mantenedora do conhecimento - fator crucial e 

diferenciador do desenvolvimento organizacional. 

Nessa perspectiva, as tendências atuais têm revelado que o modelo de gestão de 

pessoas com base em competências tem sido adotado por várias organizações privadas e 

públicas, já que ele tem se mostrado mais adequado para explicar a realidade vivida pelas 

organizações na gestão de pessoas (DIAS, BECKER, DUTRA et al, 2012). 

Seguindo esta tendência mundial, a tradicional política de recursos humanos 

praticada na administração pública brasileira necessitou de uma profunda revisão, 

considerando a necessidade de incrementar a eficiência e a eficácia do setor público, o que 

implicou na implantação de uma nova politica de capacitação e desenvolvimento de pessoas, 

com a edição do Decreto nº 5.707/2006, focada na gestão por competências, tendo em vista 

que: 

A moderna gestão de pessoas assenta-se em um tripé estratégico: gestão por 
competências; democratização das relações de trabalho para gerar ambientes 
adequados à inovação; e qualificação intensiva das equipes de trabalho, incluindo o 
uso de tecnologia da informação (AMARAL, 2006, p. 5). 

Embora ainda pouco difundido no setor público brasileiro e mundial, “a gestão por 

competências significa olhar para o trabalho por uma lente que combina conhecimentos, o 

saber-fazer, a experiência e os comportamentos exercidos em contexto específico” 

(AMARAL, 2006, p. 5). A partir deste entendimento, o termo competência “pode ser definido 

como o ‘tomar iniciativa’ e o ‘assumir responsabilidade’ do indivíduo diante das situações 

profissionais com as quais se depara” (ZARIFIAN, 2001 apud AMARAL, 2006, p. 8). 
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De acordo com Silva e Mello (2011, p. 168) “a própria noção de competência tem 

uma compreensão difusa e extensiva em relação ao seu entendimento e aplicação”, 

provocando uma diversidade de conceitos e entendimentos sobre o tema, embora haja 

convergência para o aspecto do desempenho. 

Genericamente, o conceito baseia-se na combinação de três dimensões: a do 

conhecimento, a da habilidade e a da atitude. Por esta razão, utilizaremos a síntese 

apresentada por Schikmann, por entendermos ser mais completa: 

A competência abrange os conhecimentos (saberes), habilidades (saber fazer) e 
atitudes (saber ser) que um indivíduo tem ou adquire, e entrega à organização ao 
realizar as atividades sob sua responsabilidade para a consecução dos objetivos 
(2010, p 21). 

Desse conceito, é dedutível que a gestão por competências consiste numa ferramenta 

destinada a identificar os perfis profissionais e compatibilizá-los às necessidades da 

organização, para o alcance dos seus objetivos. A partir desse entendimento, cabe ainda 

externar a distinção estabelecida entre a ‘gestão por competências’ e a ‘gestão de 

competências’ também destacada por Schikmann: 

A primeira se refere à estruturação das atividades das áreas e das equipes da 
organização, de acordo com os tipos de competências necessárias para realiza-las. A 
segunda se refere ao conjunto de mecanismos utilizados para gerir as competências, 
incluindo o planejamento, a organização, a avaliação e a escolha das formas de 
desenvolvimento de competências necessárias ao alcance e dos resultados 
pretendidos (ibidem, p 22). 

Diante das distinções expostas, observamos que o Decreto nº 5.707/2006 adota a 

gestão por competências para a administração pública, restringindo-se à identificação ou 

mapeamento das competências necessárias para realização das atividades das áreas da 

organização. 

Tendo em vista a missão e as atribuições específicas dos órgãos públicos que 

compõem a administração pública brasileira, cada um deles deverá identificar, avaliar, validar 

e fazer evoluir suas competências (AMARAL, 2006). Desta forma, cabe adotar um modelo de 

educação corporativa que propicie o gerenciamento das competências organizacionais 

estabelecidas, visando à melhoria da gestão pública, condição fundamental para que o Estado 

brasileiro cumpra com o seu dever perante a sociedade. 
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2.5 A RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

A questão da responsabilidade social esteve atrelada à filantropia durante muito 

tempo – desde o século XVII. Entretanto, a partir dos anos 60, este movimento começou a 

adquirir uma nova conotação, que vem se aprofundando na atualidade. 

A exaustão do Estado de bem-estar social na Europa e o fim da era de ouro nos 

E.U.A marcaram a retração do Estado na economia e a consequente ascensão do modelo 

neoliberal, fazendo com que as grandes empresas, sobretudo as transnacionais, passassem a 

interferir no progresso da sociedade e a rivalizar com o poderio econômico de Estados 

nacionais (KIRSCHNER, 1999). 

Assim, ao adquirirem mais visibilidade, as empresas passaram a sofrer maior 

cobrança da sociedade, que começou a exigir uma atitude mais ética e uma postura 

socialmente mais responsável do empresariado. Da mesma forma que o comportamento 

antiético verificado no âmbito da política, gerando enormes prejuízos sociais, despertou a 

atenção da sociedade, que passou a clamar por uma postura correta e transparente 

(SARAVIA, 1997).  

No Brasil, o tema passou a ser abordado a partir da crise do Estado nacional 

desenvolvimentista, que culminou com o fim do governo militar, dando início ao processo de 

redemocratização nacional. 

À falta de uma definição hegemônica acerca da expressão em pauta, surgem várias 

visões sobre o tema, sendo que adotaremos aquela defendida por Thiry-Cherques (2008, p. 

178) para orientar este trabalho: 

A responsabilidade social compreende o dever de pessoas, grupos e instituições em 
relação à sociedade como um todo, ou seja, em relação a todas as pessoas, todos os 
grupos e todas as instituições. A responsabilidade social é o que nos faz sujeitos e 
objetos da ética, do direito, das ideologias e, se quisermos, da fé. É o que nos torna 
passíveis de sanção, de castigo, de reprovação e de culpa. 

Assim, a responsabilidade remete a compromisso. A responsabilidade social incute o 

dever de “cumprir com o compromisso mútuo entre o agente e a sociedade, é cumprir com as 

obrigações mútuas” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 178). 

 

2.5.1 Responsabilidade Social no Setor Público 

O Estado é um ator de extrema relevância dentro da esfera publica. “A ele cabe a 

responsabilidade, intransferível, de assegurar a prevalência do interesse de todos e do bem-
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estar geral, sobre os interesses privados” (AMORIM, 2000, p. 95). Assim sendo, a ética 

constitui o principal valor norteador da ação pública, dentro de um contexto democrático. 

Com o avanço da democracia, a sociedade brasileira tem pressionado e exigido maior 

efetividade nas ações governamentais, a partir da melhor utilização dos recursos públicos, 

proporcionando serviços de qualidade e acessíveis a todos. Mas esta realidade precisa ser 

solidificada, tendo em vista que o Estado brasileiro foi criado sob a influência de valores e 

padrões de conduta nada democráticos, traduzidos no uso privado dos bens e serviços 

públicos, na corrupção e no descompromisso com o alcance e a qualidade dos serviços 

prestados à população (AMORIM, 2000). 

No bojo do ideário democrático, emerge a prática da responsabilidade social, que, 

embora tenha sido originariamente apropriada pelas organizações privadas, trata-se de um 

assunto pertinente ao setor público, em virtude da natureza das questões suscitadas: 

transparência, prestação de contas, sustentabilidade, ética e cidadania. Dentre as definições 

existentes, seguiremos aquela apresentada por Amorim: 

O conceito tem sido aplicado como correspondente à responsabilidade do Estado e 
dos que atuam na esfera pública, perante os cidadãos, por servi-los de acordo com os 
padrões normativos dos governos democráticos, que incluem a igualdade, a 
dignidade humana, a participação e a representatividade (2000, p. 103). 

E é baseado nesse entendimento que tem sido desenhado um novo modelo de gestão 

pública, focado nas expectativas do cidadão. Várias iniciativas têm sido adotadas pelo Poder 

Público no intuito de prestar contas à sociedade, já que, como agente do bem comum, sua 

principal função consiste em satisfazer às necessidades coletivas a partir da aplicação dos 

recursos públicos arrecadados. 

Para tanto, os recursos da informática tem sido amplamente utilizados com o objetivo 

de permitir a democratização do acesso à informação, sujeitando os atos das organizações 

públicas ao controle social. O governo eletrônico representa um dos maiores esforços neste 

sentido, destacando-se o portal da transparência cujo objetivo é permitir que o cidadão 

acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. 

Vale ressaltar que importantes instituições públicas estão engajadas no movimento 

de responsabilidade social, destacando-se a Petrobrás e a Eletrobrás, estas, com ações voltadas 

para a sustentabilidade ambiental, inclusão social e desenvolvimento sustentável; e também o 

Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES e o Banco do Nordeste, que têm publicado balanços sociais e 

ações relativas à sustentabilidade socioambiental. 
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Sem dúvida, a prática da responsabilidade social deve ser mais fortemente difundida, 

sobretudo no âmbito da Administração Pública, visto que o poder público é o fiel depositário 

dos recursos públicos e administrador da coisa pública, sendo obrigado a prestar contas de sua 

aplicação à sociedade. Assim, a propagação deste movimento deve ser encampada por todos 

os órgãos públicos através de ações educativas. Conforme veremos a seguir, a democratização 

do acesso à informação vem reforçando-se, em convergência com as práticas de 

responsabilidade social na gestão pública. 

 

2.5.2 O Direito de Acesso à Informação Pública 

A aprovação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como a 

Lei de Acesso à Informação, representa uma importante etapa para o aprofundamento da 

responsabilidade social dentro do serviço público brasileiro, por constituir-se numa 

ferramenta fundamental para a ampliação do controle social. Esta lei regulamenta o direito do 

cidadão à informação, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXIII, como também prevê o disposto no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 do 

mesmo texto constitucional. 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, CF, art. 5º, inc. XXXIII). 

A informação sob a tutela do Estado constitui-se num bem público, e o acesso a esses 

dados fortalece a participação dos cidadãos na tomada de decisões que os afetam, 

consolidando a democracia em nosso país. 

Todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, nos âmbitos federal, estadual e municipal estão submetidos a esta 

nova legislação, que consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação 

pública sob a guarda estatal, assim como estabelece procedimentos para que a Administração 

responda a pedidos de informação do cidadão, além de difundir o acesso à informação pública 

como regra e o sigilo como exceção. 

O grande desafio a ser superado consiste em substituir a cultura de segredo, 

dominante no serviço público, pela cultura de acesso. Para tanto, o engajamento dos 

servidores públicos é fundamental, uma vez que eles são os responsáveis pela produção e o 

arquivamento da informação pública. 
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Nesse sentido, para que a sociedade tenha acesso à informação tempestiva e precisa é 

imprescindível que os servidores sejam permanentemente capacitados para atuarem na 

implementação da política de acesso à informação, permitindo que o cidadão exerça seu 

direito e o Estado cumpra com o seu dever, através dos órgãos que o integram. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LÓCUS DA PESQUISA 

Considerando a especificidade do objeto abordado neste trabalho, buscou-se ampliar 

e aprofundar o conhecimento acerca do contexto no qual a AGU está inserida, a fim de 

identificar mais detalhes sobre a história de sua criação, estudar sua área de atuação e 

aglutinar informações relevantes para a pesquisa a respeito do corpo funcional da instituição, 

além da análise de sua estrutura regimental.  

Em especial, foram elencadas também as competências e a estrutura da Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DGEP/Secretaria Geral de Administração e da Escola da AGU, além de 

outros aspectos da criação e da atuação desta, em razão da importância da ação em conjunto 

desses dois órgãos para a realização das ações de formação profissional que foram objeto de 

nossa análise. Quanto à Escola, abordamos também os critérios utilizados para seleção de 

participantes nos eventos de aprendizagem de curta e longa duração, apresentados na última 

parte deste capítulo. 

 

3.1 A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  

A partir de 1985, teve início o processo de redemocratização nacional, cujos marcos 

fundamentais foram a campanha das “DIRETAS JÁ”, em 1986, e a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, que instituiu a República Federativa Brasileira como um 

Estado democrático de direito. Assim, retomamos a marcha democrática em busca da 

construção de uma sociedade verdadeiramente livre, igualitária e fraterna; na tentativa de 

superar o nosso passado servil, que deixou uma robusta herança de desigualdade econômica e 

injustiça social. 

A mesma Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 131, a previsão original da 

Advocacia-Geral da União - AGU como instituição de Estado, responsável pela representação 

judicial e extrajudicial do Estado brasileiro. Entretanto, sua efetiva criação ocorreu a partir da 

Lei Complementar nº 73, de 11 de fevereiro de 1993, conhecida como Lei Orgânica da AGU 

(GUEDES e HAUSCHILD, 2009). Dentro deste contexto, podemos destacar que o papel da 

AGU consiste em “assessorar e guiar juridicamente o Poder Executivo, além de defender em 

juízo a União – ou seja, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário” (Guedes e Hauschild, 

2009, p. 7).  
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A direção da AGU está sob a responsabilidade do Advogado-Geral da União, cujo 

cargo é de livre nomeação do Presidente da República e seu corpo funcional está integrado 

pelas carreiras jurídicas, que atuam na área finalística – Advogados da União, Procuradores da 

Fazenda Nacional, Assistentes Jurídicos e Procuradores Federais; e pelas carreiras 

administrativas, que compõem o quadro técnico-administrativo – servidores administrativos 

de nível superior, médio e auxiliar, além de outros servidores e empregados públicos cedidos 

de outros órgãos públicos e de empresas do governo federal, conforme indicado na tabela 6.  

Tabela 6 - Quadro funcional da AGU 
 

AGU 
Quantitativo de Membros da Carreira 

Quantitativo de Servidores 
Administrativos  

Advogado 
da União 

Assistente 
Jurídico 

Especialista 
Advogado 

Procurador 
Federal 

Efetivos Cedidos 

1ª Região 930 20 - 1.667 1.021 1.059 
2ª Região 172 5 - 538 157 321 
3ª Região 166 - 1 665 95 323 
4ª Região 212 - - 676 189 424 
5ª Região 184 1 - 526 271 351 
Total 1.664 26 1 4.072 1.733 2.478 
Fonte: Divisão de Cadastro/COGEP/DIGEP/SGA/AGU (2012) 

O quadro funcional da AGU é bastante heterogêneo quanto a sua constituição, que 

foi inicialmente formada por servidores cedidos. No tocante à área administrativa, o primeiro 

concurso público para servidores, exclusivamente de nível superior, ocorreu em 2006, para os 

cargos de: Administrador, Economista, Contador, Engenheiro e Estatístico. Já o segundo 

concurso, ocorrido em 2010, contemplou cargos de nível superior – administrador; e médio – 

agente administrativo.  

Todo o antigo quadro administrativo, formado antes de 2006, é composto de 

servidores cedidos de outros órgãos públicos, dentre os quais alguns foram redistribuídos 

definitivamente para a AGU, através da Lei nº 10.480/2002 (BRASIL, 2002). Os servidores 

cedidos após a edição desta lei permanecem nessa condição até hoje, assim como os 

anistiados que chegaram à AGU a partir de 2009. 

Quanto à área jurídica, que responde pela atividade finalística da AGU, ela é 

composta pelas carreiras de advogado da União e procurador federal. O primeiro concurso 

público para a carreira de advogado da União ocorreu em 1994, sendo seguido de outros, 

ocorridos, sucessivamente, nos anos de 1998, 2002, 2004, 2005 e 2008. Encontra-se em 

andamento, neste ano de 2012, a sétima edição de concurso para essa carreira. No tocante à 
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carreira de procurador federal, ocorreram seis concursos públicos, sendo o primeiro em 2002, 

seguido dos demais, ocorridos em 2003, 2004, 2006, 2007, sendo que o mais recente ocorreu 

em 2010. 

Com base no papel desempenhado pela AGU definem-se duas linhas de atuação: a 

consultiva e a contenciosa. A atuação consultiva da AGU dá-se por meio do assessoramento e 

orientação dos dirigentes do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e fundações 

públicas, para dar segurança jurídica aos atos administrativos que serão por elas praticados, 

especialmente quanto à materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das 

licitações e dos contratos e, ainda, na proposição e análise de medidas legislativas, ou seja, 

Leis, Medidas Provisórias, Decretos e Resoluções, entre outros, necessárias ao 

desenvolvimento e aprimoramento do Estado Brasileiro. 

Além disso, desenvolvem-se atividades de conciliação e arbitramento, cujo objetivo 

é o de resolver administrativamente os litígios entre a União, autarquias e fundações, 

evitando, assim, o acionamento do Poder Judiciário. 

São responsáveis pelo exercício das atividades consultivas os Advogados da União, 

os advogados integrantes do Quadro Suplementar, os Procuradores da Fazenda Nacional e os 

Procuradores Federais, cada qual na sua respectiva área de atuação. 

Os órgãos que exercem atividades consultivas na AGU são: o Advogado-Geral da 

União - ao Presidente da República; a Consultoria-Geral da União, os Núcleos de 

Assessoramento Jurídico, as Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios, a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional junto ao Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral Federal.  

Quanto à atuação contenciosa da AGU, ela se dá por meio da representação judicial e 

extrajudicial da União (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dos órgãos públicos que 

exercem função essencial à justiça), além de suas autarquias e fundações públicas. 

A representação judicial é exercida em defesa dos interesses dos referidos entes nas 

ações judiciais em que a União figura como autora, ré, ou, ainda, terceira interessada. A 

representação extrajudicial é exercida perante entidades não vinculadas à Justiça, como 

órgãos administrativos da própria União, Estados ou Municípios. 

São responsáveis pelo exercício das atividades de representação, os Advogados da 

União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores Federais, cada qual na sua 

respectiva área de atuação. A Advocacia-Geral da União (AGU) é uma Instituição prevista 

pela Constituição Federal, cuja natureza está classificada como de Função Essencial à Justiça, 

não se vinculando, por isso, a nenhum dos três Poderes que representa. 
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Os órgãos da AGU que exercem atividades contenciosas são: o Advogado-Geral da 

União – que representa a União perante o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da 

União, que representa a União perante o Superior Tribunal de Justiça nas questões cíveis e 

trabalhistas e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nas questões tributárias e fiscais. Os 

Procuradores Chefes nos Estados representam a União junto à 1ª instância nas Capitais 

(Justiça Federal e Trabalhista); e os Procuradores Seccionais e Escritórios de Representação 

representam a União junto à 1ª instância no interior. 

As Procuradorias Regionais representam a União junto aos Tribunais Regionais 

Federais nas cinco regiões, com sede no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Pernambuco, de acordo com o quadro 4. 

Quadro 4 - Composição Regional da AGU 

Regiões Jurisdicionadas Estados 
1ª Região Distrito Federal, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Roraima, Rondônia e Tocantins. 
2ª Região Rio de Janeiro e Espírito Santo 
3ª Região São Paulo e Mato Grosso do Sul 
4ª Região Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
5ª Região Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe 
Fonte: Elaboração própria 
 

3.1.1 A Estrutura Regimental da AGU 

A estrutura regimental da AGU foi aprovada através do Decreto nº 7.392, de 13 de 

dezembro de 2010, no qual se destaca, entre outros pontos relevantes, a estrutura 

organizacional, que foi elaborada com a seguinte constituição: 

a) órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado: o Gabinete do 

AGU, o Departamento de Gestão Estratégica e o Departamento de Tecnologia da 

Informação; 

b) órgãos de direção superior: a Secretaria-Geral de Consultoria, a Secretaria-Geral 

de Contencioso, a Consultoria-Geral da União, a Corregedoria-Geral da 

Advocacia da União e a Procuradoria-Geral da União; 

c) órgãos de execução: as Procuradorias Regionais da União; 

d) órgãos específicos similares: a Secretaria-Geral de Administração e a Escola da 

Advocacia-Geral da União; 

e) órgão colegiado: o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União;e 

f) órgão vinculado: a Procuradoria-Geral Federal. 
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A presente composição pode ser melhor visualizada através do organograma exposto 

no gráfico 1. 

Gráfico 1 – Organograma da AGU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os órgãos integrantes da estrutura da AGU, destacam-se, para este estudo, 

aqueles classificados como específicos similares, representados pela Secretaria-Geral de 

Administração – SGA e pela Escola da AGU - EAGU. 

 

3.1.2 A Secretaria Geral de Administração 

A Secretaria Geral de Administração tem por missão estratégica “prover recursos 

humanos, logísticos, orçamentários e financeiros de forma acessível, tempestiva e com 

qualidade, para que a AGU cumpra sua missão institucional” (RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2012, p. 126). Sua atuação compreende a área meio, que corresponde à gestão administrativa 

institucional, sendo auxiliada por cinco Superintendências Regionais de Administração 

localizadas no Distrito Federal, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio 

Grande do Sul, que também são as sedes das Procuradorias Regionais da AGU. 

As atividades desenvolvidas pela SGA são norteadas pelas atribuições regimentais 

contidas no artigo nº 30 do Decreto nº 7.392/2010, que aprovou a nova estrutura regimental 

da AGU. Suas competências essenciais são: 

I – exercer a função de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da 
Administração Federal – SIPEC, de Documentação e Arquivos – SINAR, de 
Serviços Gerais – SIRG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade 
Federal, de Administração Financeira Federal, e de Organização e Inovação 
Institucional do Governo Federal – SIORG, por meio das suas Unidades 
Organizacionais;  
II - planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito da Advocacia-Geral da União, a 
execução das atividades de gestão de documentos e de arquivos, bem como as 

AGU 

 

 

 

  

        

(e) 

 

(f) 

 

                      (a) 

 

 

 
 

(d) 

 
(c) 

 
(b) 

 



 48

relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de 
administração financeira, de contabilidade, de serviços gerais, de administração dos 
recursos de informação, de recursos humanos e de organização e inovação 
institucional; 
III - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos 
no inciso I e informar e orientar as Unidades da Advocacia-Geral da União quanto 
ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas; 
IV - promover a elaboração e consolidar o Plano Plurianual, a Proposta 
Orçamentária Anual e a respectiva Programação Financeira, o Plano de Ação Anual 
da Secretaria-Geral de Administração e os demais planos e programas das atividades 
de sua área de competência e submetê-los à decisão superior: 
V - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no 
âmbito da Advocacia-Geral da União; 
VI - instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar e proceder o 
correspondente julgamento, no âmbito da Secretaria-Geral de Administração; 
VII - celebrar contratos, convênios, acordos ou ajustes semelhantes com entidades 
públicas e privadas; 
VIII - realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis 
por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade que resulte em dano ao erário; e 
IX - supervisionar, coordenar e orientar os órgãos e unidades descentralizadas da 
Advocacia-Geral da União e órgãos vinculados, nas matérias de sua competência 
(BRASIL, 2010, art. 30). 

Dessa forma, e considerando a necessidade de dar suporte à consecução das 

atribuições regimentais de toda a AGU, cumpre destacar a importância do papel 

desempenhado pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DGEP, conforme disposto no artigo 31 

do Decreto supramencionado:  

I - assistir o Secretário-Geral de Administração na sua área de atuação; 
II - planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar a implementação de políticas de 
gestão de pessoas em parceria com as diversas unidades organizacionais, de forma 
sistêmica, estratégica e integrada, observadas as diretrizes do Sistema de Pessoal 
Civil – SIPEC; 
III - planejar, coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito da Instituição, a 
execução das atividades setoriais relacionadas com o Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal, especialmente aquelas decorrentes da administração e 
pagamento de pessoal, dos procedimentos de recrutamento, seleção e avaliação, e da 
administração de benefícios e assistência à saúde; e 
IV - elaborar, coordenar e supervisionar os programas de capacitação dos servidores 
técnico-administrativos da Advocacia-Geral da União, em atendimento ao Decreto 
no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (ibidem, art. 31). 

Nesse sentido, visando dar amparo à consecução das ações de capacitação dos 

servidores, torna-se imprescindível uma estreita integração da DGEP com a Escola da AGU, 

uma vez que esta última constitui-se no espaço institucional responsável pela realização de 

grande parte dessas ações. 
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3.1.3 A Escola da AGU 

A Advocacia-Geral da União, atenta ao significativo aumento do número de 

membros das carreiras e de servidores, à dimensão nacional de atuação e às rápidas 

modificações no cenário jurídico, percebeu a necessidade de aprimoramento dos que nela 

atuam. 

Diante desta realidade, foi implantado, através da Portaria nº 1.294, de 23 de 

novembro de 2000, o Centro de Estudos Victor Nunes Leal - CEAGU, órgão voltado para a 

promoção, organização, coordenação de atividades, complementação dos conhecimentos 

jurídicos e para contribuir na contínua formação dos profissionais de Direito, oferecendo 

cursos para capacitação e disseminação de conhecimentos voltados para o desempenho das 

atividades institucionais da Advocacia-Geral da União. 

Posteriormente, esse Centro de Estudos foi transformado em Escola da Advocacia-

Geral da União - EAGU, por meio do Ato Regimental nº 2, de 15 de agosto de 2005, 

refletindo verdadeira alteração na essência da Instituição. Desde então, a EAGU propõe-se a 

viabilizar e difundir suportes teóricos ao maior número possível de servidores, priorizando a 

realização de eventos, cujos temas refletem as demandas dos diversos seguimentos da 

Instituição, com suporte na premissa de que a educação deve transmitir, de forma abrangente 

e eficaz, cada vez mais saberes, tornando-os evolutivos. 

A alteração que transformou o Centro de Estudos em Escola da Advocacia-Geral da 

União não significou apenas uma alteração na nomenclatura estrutural e organizacional, visto 

que o Centro de Estudos carregava o conceito de núcleo e ponto de convergência, enquanto a 

escola pretende ser um universo amplo e disperso, livre e abrangente, visando a excelência no 

desempenho das atividades institucionais. 

Assim, a Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal, órgão 

subordinado ao Advogado-Geral da União, constitui-se em um centro de captação e 

disseminação do conhecimento. Além de promover a atualização e o aperfeiçoamento dos 

membros das carreiras jurídicas e de servidores, a escola também fomenta estudos para o 

desenvolvimento de novas técnicas de trabalho para a advocacia pública.  

As atividades da EAGU são desenvolvidas na unidade central, em Brasília, e nas 

Representações situadas nos Estados, em iniciativas exclusivas e próprias ou em iniciativas 

conjuntas, associadas com outras instituições. Ao longo de sua existência, essa escola vem se 

desenvolvendo e aprimorando sua atuação, sempre empenhada em capacitar os servidores 

para melhorar a gestão pública. 
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Em 2011, a escola realizou ou participou da realização de 453 eventos, totalizando 

12.451 pessoas capacitadas, com uma carga horária total de 49.295 horas. A organização e a 

gestão desses eventos couberam à unidade sede em Brasília e às Representações Estaduais. 

Do total de capacitados por carreira, foram: 1.005 Advogados da União; 1.296 Procuradores 

Federais; 66 Procuradores da Fazenda Nacional; 1.727 servidores da área técnica – 

administrativa; e 8.357 servidores de órgãos parceiros (Relatório de Gestão da EAGU, 2011).  

No que se refere aos valores envolvidos nas ações de capacitação no ano de 2011, 

pode-se afirmar que os investimentos giraram em torno de R$ 1.582.327,90 (Um milhão 

quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte sete reais e noventa centavos), representando 

68% do total do orçamento destinado para capacitação no ano de 2011. O investimento per 

capita neste período foi de R$ 127,08 (cento e vinte e sete reais e oito centavos), conforme 

verificado na tabela 7. 

Tabela 7 – Orçamento de Capacitação da Escola da AGU 

Dotação 
Orçamentária 

Da EAGU 
2007 2008 2009 2010 2011 

Valor anual 
total (R$) 

1.462.210,00 3.113.583,00 3.630.936,98 3.121.962,11 1.582.327,90 

Valor do 
investimento per 

capita 
(R$) 

160,56 240,04 383,34 387,90 127,08 

Fonte: Relatórios de Gestão da Escola da AGU (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) 

As atividades desenvolvidas pela EAGU estão em conformidade com as atribuições 

regimentais contidas no artigo 33 do mesmo Decreto nº 7.392/2010, que estabeleceu as 

seguintes competências: 

I – planejar, promover e intensificar programas de treinamento sistemático, 
progressivo e ajustado às necessidades da Advocacia-Geral da União nas suas 
diversas áreas; 
II – planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem como desenvolver e manter 
programas de cooperação técnica com organismos nacionais e internacionais sobre 
matéria de interesse da Advocacia-Geral da União; 
III – planejar, coordenar, orientar, apoiar e executar atividades acadêmico-científicas 
e culturais, em especial com relação: 
a) à formação de novos membros e servidores da Advocacia-Geral da União e 
da Procuradoria-Geral Federal, no desempenho de suas funções institucionais; 
b) ao aperfeiçoamento e a atualização técnico-profissional dos membros e 
servidores do Órgão; 
c) ao desenvolvimento de projetos, cursos, seminários e outras modalidades de 
estudo e troca de informações, podendo, para essas finalidades, celebrar convênios 
com órgãos da Administração e entidades públicas e privadas de ensino e pesquisa; 
e 
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d)  à criação de condições visando ao cumprimento do disposto no art. 39, § 2º 
da Constituição. 
Parágrafo único. A Escola da Advocacia-Geral da União denominar-se-á Escola da 
Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal (BRASIL, 2010, art. 33). 

A EAGU tem se fortalecido ao longo dos anos, aprimorando sua atuação na 

organização de eventos de capacitação, no que concerne a ações de nivelamento, 

aperfeiçoamento e pós-graduação, e promovendo ainda publicações e condução de estudos 

acadêmicos. A Escola dedica-se também a acompanhar, fomentar e gerir ações de capacitação 

como licença capacitação, afastamentos, convênios, bolsas de estudo para pós graduação, 

entre outras (tabelas 8 e 9).  

Tabela 8 – Evolução dos Eventos de Capacitação - 2007 a 2011 

Eventos/Capacitações 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de eventos (com ou sem 

ônus) 
592 628 317 525 453 

Nº de capacitações 9.261 13.183 9.472 8.057 12.451 
Fonte: Relatórios de Gestão da Escola da AGU (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) 

Tabela 9 – Evolução das Capacitações com e sem ônus para a AGU 

Capacitações 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de capacitações  

com ônus 
3.172 3.275 4.327 2.936 1.323 

Nº de capacitações  
sem ônus 

6.089 9.908 5.145 5.121 11.128 

TOTAL 9.261 13.183 9.472 8.057 12.451 
Fonte: Relatórios de Gestão da Escola da AGU (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) 

Constata-se que a EAGU tem se empenhando em aumentar o número de 

capacitações sem ônus para a AGU, através do estabelecimento de parcerias com diversas 

outras entidades, especialmente com a ENAP, visando a garantia da oferta de cursos/eventos 

aos servidores, apesar das restrições orçamentárias. 

 

3.1.4 Critérios Básicos para Participação nos Eventos 

Para efeito desta pesquisa, os eventos de aprendizagem ofertados pela Escola da 

AGU foram classificados em cursos de curta duração e cursos de longa duração. 

Os cursos de curta duração compreendem todos os eventos com carga horária 

inferior a 160 horas, incluindo cursos técnicos e treinamentos de ferramentas operacionais, 

além de palestras, seminários, congressos e simpósios. 
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A oferta dos cursos é realizada através de divulgação eletrônica interna, via correio 

eletrônico institucional e também no endereço eletrônico da AGU/Escola. Alguns eventos, 

principalmente palestras, reuniões e simpósios, podem ser assistidos por todos os servidores 

interessados, através da TVEscola, com transmissão em tempo real, no próprio ambiente de 

trabalho, prescindindo de inscrição formal. 

A participação dos servidores nos cursos presenciais está atrelada a observância de 

alguns critérios, conforme exposto no quadro 5. 

Quadro 5 – Participação em Cursos Presenciais de Curta Duração 

Fonte de 
Divulgação 

Forma de 
Contratação 

Critério de 
Custeio/Concessão de 

Bolsas, diárias e 
passagens 

Critério de Seleção 
de Participantes 

Critério de 
Desempate 

Escola da AGU, 
através de 
comunicados 
internos (via e-
mail 
institucional)  
 
 
Página eletrônica 
da Escola/AGU 

Interna (servidores 
inscritos no Banco 
de Talentos da AGU 
ou especialistas 
integrantes da 
Administração 
Pública) no 
Mercado (nacional 
ou internacional) 

100% do curso é 
custeado pela AGU 
 
 
De acordo com o 
orçamento existente, há 
casos em que não são 
concedidas diárias e 
passagens (o servidor 
arca com as despesas de 
deslocamento) 

Autorização prévia 
da chefia imediata, 
devidamente 
justificada; 

 

Compatibilidade: 
com o objetivo da 
instituição; com a 
área de atuação e 
com a função 
desempenhada pelo 
servidor 

Participação em 
eventos (menor 
número de 
participações); 

 

Antiguidade 
(maior tempo de 
serviço e idade) 

Fonte: Elaboração própria 

Após o término da análise técnica da solicitação de participação, o servidor é 

informado, através de mensagem eletrônica, da confirmação ou da negativa de sua inscrição, 

acompanhada da devida justificativa. 

Quanto aos cursos de longa duração, a Escola da AGU define que eles compreendem 

os cursos de pós-graduação à nível de especialização, mestrado e doutorado. 

A oferta destes cursos também é realizada através de divulgação eletrônica interna, 

via correio eletrônico institucional e também no endereço eletrônico da AGU/Escola. Alguns 

cursos de pós-graduação, principalmente na modalidade de especialização, são realizados com 

metodologia de educação à distância. Entretanto, tanto os cursos à distância quanto os 

presenciais são regulados por normas específicas, expedidas pela direção da Escola, que 

estabelecem o processo seletivo e os critérios de custeio, entre outras providências, conforme 

exposto no quadro 6. 
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Quadro 6 - Participação em Cursos Presenciais de Longa Duração 

Fonte de 
Divulgação 

Forma de 
Contratação 

Critério de 
Custeio/Concessão 
de Bolsas, diárias e 

passagens 

Critério de Seleção 
de Participantes 

Critério de 
Desempate 

Escola da AGU 
(os editais do 
processo 
seletivo são 
divulgados 
através de 
comunicados 
internos, via e-
mail 
institucional) 
 
Página 
eletrônica da 
Escola/AGU 

 

Outras formas, 
em virtude de 
interesse pessoal 

no Mercado 
(nacional ou 
internacional),  
podendo ser 
formado por: 
 
a)Turma Fechada 
(curso formatado 
para a AGU); 
 
b)Turma Aberta 
(curso formatado 
pela instituição 
promotora do 
evento) 

As turmas fechadas 
são 100% custeadas 
pela AGU. 

 

As turmas abertas 
obedecem regras de 
custeio, fixadas de 
acordo com a 
disponibilidade 
orçamentária do 
respectivo exercício. 
 
De acordo com o 
orçamento existente, 
há casos em que não 
são concedidas 
diárias e passagens (o 
servidor arca com as 
despesas de 
deslocamento). 

Aprovação no 
processo seletivo 

 

Compatibilidade:  
 
a) com as áreas de 
interesse da AGU;  
b) com a área de 
atuação do servidor 
c) com a função 
desempenhada pelo 
servidor 

Participação em 
eventos (menor 
número de 
participações) 

 

Antiguidade (maior 
tempo de serviço e 
idade) 

Fonte: Elaboração própria 

Destaca-se, ainda, que o processo de concessão de bolsas teve início em 2008 na 

AGU. Antes desta data, as solicitações eram apreciadas individualmente, conforme eram 

demandadas, e obedeciam aos critérios estabelecidos na Portaria nº 219/2002. 

No início de cada exercício, são expedidas normas de financiamento para os cursos 

de pós-graduação, publicadas através de ordens de serviço emitidas pela direção da Escola da 

AGU, em virtude do uso de suas atribuições, conforme apresentadas a seguir. 

Quadro 7 – Valores das Bolsas para os Cursos de Pós-Graduação 

2008 - 2011 

Custeio para 2008 (turmas abertas) – fixado através de valores máximos, assim estabelecidos:  
a) Doutorado – R$ 25.000,00 
b) Mestrado – R$ 20.000,00 
c) Especialização – R$ 15.000,00 
(Os valores excedentes são custeados pelo próprio servidor) 
Custeio para 2009 (turmas abertas) – fixado através de número de vagas, assim estabelecidos: 
a) Doutorado – 01 
b) Mestrado – 02 
c) Especialização – 10 
Custeio para 2010 (turmas abertas) – fixado através de quantitativos de vagas e valores máximos, assim 
estabelecidos: 
a) Doutorado – 04 no valor individual de até R$ 35.000,00 
b) Mestrado – 12 no valor individual de até R$ 25.000,00 
c) Especialização – 30 no valor individual de até R$ 10.000,00 
Custeio para 2011 (turmas abertas) - não houve concessão de bolsas, em virtude de restrições orçamentárias. 
Fonte: Elaboração própria 
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Após o término da análise técnica da solicitação de participação, o servidor toma 

ciência da concessão ou da negativa do pleito, devidamente justificada através de parecer 

exarado pela autoridade competente, anexado ao processo administrativo que amparou a 

mencionada solicitação. 
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4 METODOLOGIA 

  

Tendo em vista o objetivo central proposto por esta investigação, a pesquisa 

realizada teve caráter descritivo analítico, com dupla abordagem: quantitativa, tendo em vista 

o tratamento estatístico dispensado aos dados coletados por meio do questionário aplicado aos 

servidores das unidades da AGU localizadas no estado de Pernambuco; e qualitativa, 

considerando o tratamento empregado aos dados obtidos através das entrevistas realizadas 

com os dirigentes da AGU. 

Em virtude do escasso conhecimento acerca das nuances que permeiam o objeto 

enfocado neste trabalho, restringindo-se à realidade vivenciada pelos servidores da AGU no 

estado de Pernambuco, esta pesquisa também se tratou de um estudo de caso. 

No que se refere à coleta dos dados necessários para a composição do estudo, foi 

realizada uma pesquisa com base em fontes bibliográficas e documentais, além de uma 

pesquisa de campo, efetuada a partir da aplicação de um questionário e da realização de 

entrevistas com os principais atores envolvidos na questão. 

Encerrando o traçado metodológico seguido neste estudo, foi adotada a técnica da 

análise de conteúdo para tratamento dos dados obtidos com a pesquisa de campo, visando 

confirmar ou refutar as suposições preestabelecidas. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa propôs-se a analisar, na percepção dos servidores lotados nas unidades 

da AGU localizadas no estado de Pernambuco, qual a contribuição dos eventos de 

aprendizagem ofertados pela Escola da AGU, quanto aos conteúdos programáticos 

ministrados no período de 2007 a 2011, para o aprimoramento do desempenho profissional 

dos advogados da União e procuradores federais, dos servidores administrativos e dos 

dirigentes da Advocacia Geral da União, visando o alcance de resultados institucionais. 

Para tanto, o caráter descritivo analítico da investigação encontra-se demonstrado 

pela pesquisa de fonte bibliográfica, que descreveu e esclareceu alguns aspectos do contexto 

atual no qual a Administração Pública brasileira está inserida, diante do desafio de 

incrementar a educação profissional, visando à melhoria do desempenho no serviço público.  
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Por sua vez, a pesquisa de fonte documental forneceu mais detalhes sobre a 

composição e o funcionamento da AGU, explicitando o trabalho desenvolvido pela Escola da 

AGU, que objetiva ampliar a abrangência das capacitações destinadas aos servidores, 

aprofundando o conhecimento acerca da realidade vivenciada no âmbito do órgão.  

A pesquisa de campo proporcionou revelarmos a visão dos servidores quanto aos 

cursos ofertados pela EAGU, assim como permitiu a obtenção de esclarecimentos dos 

dirigentes envolvidos no assunto sobre a realidade por eles vivenciada, que é circundada por 

desafios que dificultam a sua atuação. 

Considerando, ainda, a natureza do problema suscitado, a pesquisa teve dupla 

abordagem, tendo sido quantitativa, ao mensurar os dados coletados por meio do questionário 

aplicado aos servidores, relativo aos cursos que participaram; e também qualitativa, ao extrair 

a percepção dos dirigentes envolvidos na questão, através da realização de entrevistas.  

Dessa forma, os resultados apresentados foram deduzidos a partir da análise dos 

conteúdos coletados na pesquisa de campo e na pesquisa por fontes bibliográficas e 

documentais, propiciando a interpretação do fenômeno enfocado. 

 

4.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo da pesquisa compreendeu o total de 468 servidores lotados nas sete 

unidades da Advocacia-Geral da União localizadas no estado de Pernambuco, quais sejam: 

Procuradoria Regional da União da 5ª Região – PRU/5ª Região; Procuradoria Federal 

Regional da 5ª Região – PRF/5ª Região; Consultoria Jurídica da União no Estado de 

Pernambuco – CJU/PE; Superintendência de Administração em Pernambuco – SAD/PE; 

Procuradoria Seccional da União em Petrolina/PE; Procuradoria Seccional Federal em 

Petrolina/PE; e Procuradoria Seccional Federal em Caruaru/PE. Neste conjunto, estão 

incluídos todos os servidores administrativos efetivos e cedidos, que somam um total de 298 

pessoas, e os membros da carreira – advogados e procuradores, que correspondem a 170 

pessoas. 

A amostra selecionada correspondeu aos 210 questionários respondidos, 

representando 44,87% dos servidores lotados nas unidades pernambucanas pesquisadas. No 

intuito de complementar esta investigação, também foram realizadas entrevistas com 8 

dirigentes da AGU, cuja seleção foi determinada em função de estarem diretamente 

envolvidos na questão suscitada, conforme disposto no quadro 8, a seguir. 
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Quadro 8 - Classificação das Entrevistas 

Nº DA 
ENTREVISTA 

TIPO DE 
DIRIGENTE 

PERFIL 

 
Entrevista 1 

(E1) 

 
Tipo 1 

NOME: Gildenora Batista Dantas Milhomem 
CARGO: Secretária-Geral de Administração 
FORMAÇÃO: Ciências Contábeis e Especialização em Administração 
Pública – CIPAD/EBAPE/FGV 
TEMPO NA AGU: desde junho de 2012 – 2 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:  
SIM ( )             NÃO ( X ) 
OBS.: Servidora pública federal há 26 anos, dos quais 18 anos no Cargo de 
Analista de Finanças e Controle da STN/Ministério da Fazenda. Cedida à 
AGU para o exercício do Cargo Comissionado. 

 
Entrevista 2 (E2) 

 
Tipo 1 

NOME: Antônio Márcio de Oliveira Aguiar 
CARGO: Diretor de Gestão de Pessoas da AGU 
FORMAÇÃO: Economia e Contabilidade 
TEMPO NA AGU:  2 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:       
SIM (   )              NÃO ( X ) 
OBS.: Auditor Fiscal da Receita Federal, funcionário de carreira do 
Ministério da Fazenda. 

 
Entrevista 3 (E3) 

 
Tipo 1 

 

NOME: Juliana Sahione Mayrink Neiva 
CARGO: Diretora da Escola da AGU 
FORMAÇÃO: Direito 
TEMPO NA AGU: 7 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (X)                NÃO (   ) 
OBS.: Atuando na Escola da AGU desde março de 2008, como 
Coordenadora - Geral e, a partir de novembro de 2011, assumiu a 
titularidade, como Diretora. 

 
Entrevista 4 (E4) 

 
Tipo 2 

NOME: Ana Roberta Santos de Oliveira 
CARGO: Coordenadora da Representação da Escola da AGU em 
Pernambuco 
FORMAÇÃO: Graduada em Direito e Administração. Pós-graduada em 
Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Cursando 
Mestrado em Gestão Pública pela UFPE. 
TEMPO NA AGU: 6 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (X)                NÃO (   ) 
OBS.: Integrante da carreira de Advogado da União. Atuando na 
Representação da EAGU/PE desde janeiro de 2012.  

 
Entrevista 5 (E5) 

 
Tipo 2 

NOME: Luciano Cavalcanti Batista 
CARGO: Coordenador-Geral da CJU/PE 
FORMAÇÃO: Bacharel em Direito 
TEMPO NA AGU: 10 anos  
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (X)                NÃO (   ) 
OBS.: Atuando como coordenador-geral há 7 anos. 

 
Entrevista 6 (E6) 

 
Tipo 2 

NOME: Patrícia Carneiro Leão de Amorim  
CARGO: Superintendente Regional de Administração em Pernambuco  
FORMAÇÃO: Psicóloga  
TEMPO NA AGU: 15 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (X)                NÃO (   ) 
OBS.: Atuando na SAD/PE há 12 anos, e como Superintendente Regional 
há 4 anos. 
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Quadro 8 - Classificação das Entrevistas - continuação 
 

Nº DA 
ENTREVISTA 

TIPO DE 
DIRIGENTE 

PERFIL 

 
Entrevista 7 (E7) 

 
Tipo 2 

NOME: Valéria da Costa Melo 
CARGO: Coordenadora Administrativa da PRF/5ª Região 
FORMAÇÃO: Graduação em Administração de Empresas, com MBA em 
Gestão de Pessoas 
TEMPO NA AGU: 8 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (  )                NÃO (X ) 
OBS.: Servidora da UFPE, cedida à AGU e atuando na função de 
coordenadora há 8 anos. 

 
Entrevista 8 (E8) 

 
Tipo 2 

NOME: Helder Calado de Araújo 
CARGO: Coordenador Administrativo da PRU/5ª Região 
FORMAÇÃO: Administração 
TEMPO NA AGU: 6 anos 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:     
SIM (X)                NÃO (   ) 
OBS.: Atuando no cargo há 6 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos técnicos adotados para coletar os dados necessários para elucidar o 

problema de pesquisa foram a pesquisa de fontes bibliográficas e documentais e a pesquisa de 

campo.  

Recorremos não só à leitura de livros, revistas especializadas, periódicos e atos 

normativos pertinentes ao assunto para a realização da pesquisa de fontes bibliográficas, 

assim como a diversos sítios da rede mundial de computadores (internet), ferramenta também 

utilizada para as consultas às fontes documentais. Na pesquisa de fontes documentais, foi 

consultada a legislação pertinente à criação e definição de competências da Escola, da 

Secretaria-Geral de Administração e da Diretoria de Gestão de Pessoas da AGU, assim como 

foram realizadas diversas consultas, através de solicitações por mensagens eletrônicas, para 

obter dados complementares atualizados, não encontrados nos documentos consultados.  

Como fonte documental, recorreu-se ainda à investigação dos processos 

administrativos arquivados na Escola da AGU destinados à participação em eventos 

relacionados a atividades formativas a fim de estabelecer uma amostra (Anexos I e II) dos 

conteúdos programáticos dos eventos realizados, além da consulta aos relatórios de gestão e 

de execução da Escola e da Secretaria-Geral de Administração da AGU, em complemento à 

pesquisa bibliográfica. 
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A pesquisa de campo foi realizada através de dois instrumentos: (i) a aplicação de 

questionário aos servidores lotados nas unidades da AGU localizadas no estado de 

Pernambuco, visando obter suas impressões quanto aos conteúdos programáticos dos eventos 

ofertados pela Escola da AGU; e (ii) a realização de entrevistas com os dirigentes envolvidos 

no tema para conhecer a realidade da Escola, suas perspectivas e desafios, e ainda apreciar as 

considerações da área de recursos humanos da AGU e algumas nuances do seu 

relacionamento com a Escola.  

 

4.3.1 O Questionário 

O questionário (Apêndice A) foi aplicado aos servidores lotados nas unidades da 

AGU no estado de Pernambuco, selecionados por acessibilidade, tendo ocorrido o retorno de 

210 questionários respondidos. 

O referido instrumento foi estruturado a partir de indicadores qualitativos, sendo 

assim divido: Parte I - Perfil do Servidor/Membro da Carreira, contando com dez questões 

fechadas; Parte II – Cursos de Curta Duração, composta por quinze questões, entre as quais, 

quatorze questões fechadas e uma questão aberta, além de um espaço para comentários e 

sugestões; e Parte III – Cursos de Longa Duração, também composta por quinze questões 

fechadas e um espaço para comentários e sugestões.  

Nesse instrumento de pesquisa, os cursos de curta duração foram classificados como 

aqueles realizados com duração entre dois a vinte dias úteis, ou seja, com carga horária de 16 

a 160 horas. Já os cursos de longa duração foram classificados como os realizados com carga 

horária acima de 160 horas. 

O questionário, após autorização prévia dos titulares das unidades envolvidas na 

pesquisa, foi, primeiramente, enviado aos servidores através do correio eletrônico 

institucional. Posteriormente, em virtude do reduzido retorno obtido, o mesmo questionário 

foi impresso e entregue pessoalmente aos servidores da Procuradoria Regional da União da 5ª 

Região - PRU5, da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região - PRF5, da Consultoria 

Jurídica da União e Pernambuco - CJU/PE e da Superintendência de Administração em 

Pernambuco - SAD/PE. Também foram encaminhadas vinte cópias impressas do citado 

questionário, através do serviço de postagem dos Correios, à Procuradoria Seccional da União 

em Petrolina - PSU/PTA, à Procuradoria Seccional Federal em Petrolina - PSF/PTA e à 

Procuradoria Seccional Federal em Caruaru - PSF/CRU.  
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4.3.2 As Entrevistas 

Foram selecionados 8 (oito) dirigentes da AGU para participarem das entrevistas, 

sendo três deles ocupantes de cargos de gestão estratégica da AGU e que atuam na sede do 

órgão, em Brasília/DF, quais sejam: a Secretária-Geral de Administração (roteiro 1), a 

Diretora da Escola da AGU (roteiro 3) e o Diretor de Gestão de Pessoas da SGA (roteiro 2). 

Os demais dirigentes entrevistados atuam na gestão local das unidades da AGU localizadas 

em Recife/PE, sendo: a Coordenadora da Representação Estadual da EAGU em Pernambuco, 

o Coordenador-Geral da CJU/PE, a Superintendente da SAD/PE, a Coordenadora 

Administrativa da PRF/5ª Região e o Coordenador Administrativo da PRU/5ª Região.  

Os dirigentes lotados na sede da AGU responderam a entrevistas fechadas (Apêndice 

B), cujos roteiros foram assim elaborados: um roteiro com cinco perguntas para a Secretária-

Geral de Administração e outro roteiro com dez perguntas para a Diretora da Escola da AGU 

e para o Diretor de Gestão de Pessoas da SGA/AGU. Dentre as entrevistas, apenas a realizada 

com a secretária-geral ocorreu na modalidade à distância, através do correio eletrônico 

institucional, em virtude de sua agenda profissional. Assim, as demais entrevistas ocorreram 

de forma presencial, tendo sido gravadas e, posteriormente, transcritas e submetidas à análise 

e confirmação dos entrevistados. 

No que diz respeito aos dirigentes lotados em Recife/PE, apenas a entrevista com a 

Coordenadora da Representação Estadual da EAGU em Pernambuco foi do tipo fechada, cujo 

roteiro conteve cinco perguntas (roteiro 4). Quanto aos demais, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, com roteiro composto de cinco perguntas (roteiro 5), sendo quatro fechadas 

e uma aberta para colher críticas e sugestões do Coordenador-Geral da CJU/PE, da 

Superintendente de SAD/PE, da Coordenadora Administrativa da PRF/5ª Região e do 

Coordenador Administrativo da PRU/5ª Região. Em virtude da intensa agenda institucional 

dos entrevistados, essas entrevistas foram realizadas através do correio eletrônico 

institucional. 

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Considerando a natureza do problema levantado neste estudo, a pesquisa teve uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, conforme apontamos anteriormente, sendo resultante da 

combinação da percepção dos servidores, colhida através de um questionário, e da percepção 

dos dirigentes envolvidos, obtida através das entrevistas realizadas.  
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Os 210 questionários que retornaram passaram, primeiramente, por um tratamento 

estatístico simples, no qual os dados foram tabulados através do programa Microsoft Office 

Excel 2010 e subsidiaram a elaboração de gráficos para auxiliar na posterior interpretação dos 

resultados. Essa interpretação foi concebida a partir da análise de conteúdo dos dados, à luz 

das informações colhidas através das pesquisas de fontes bibliográficas e documentais. 

As categorias de análise para investigar a percepção dos servidores foram 

identificadas após a leitura dos dados, sendo determinado o seguinte arranjo: perfil do 

servidor, participação, conteúdo, aprendizagem e resultados. Cada uma destas categorias é 

composta de questões abordadas no questionário aplicado (Apêndice A), conforme expostas a 

seguir, no quadro 9. 

Quadro 9 – Categorias de Análise da Percepção dos Servidores 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

OBJETIVO FONTE DE VERIFICAÇÃO 

Perfil do servidor Identificar o perfil do servidor respondente Questões de 1 a 10 da Parte I 
Participação Identificar as nuances que envolveram a participação 

dos servidores nos eventos de curta e longa duração 
Questões 1, 2, 7 e 9 da Parte II 
Questões 1, 2, 3, 4 e 10 da Parte 
III 

Conteúdo Identificar a contribuição do conteúdo abordado nos 
eventos de curta e longa duração 

Questões 4, 5, 12, 13 e 14 da 
Parte II 
Questões 6, 7, 13, 14 e 15 da 
Parte III 

Aprendizagem Identificar aspectos referentes à aplicação da 
aprendizagem obtida com os eventos de curta e longa 
duração 

Questões 6 e 8 da Parte II 
Questões 8 e 9 da Parte III 

Resultados Identificar alguns resultados alcançados  Questões 3, 10, 11 e 15 da Parte 
II 
Questões 5, 11 e 12 da Parte III 

Fonte: Elaboração própria 

No que concerne às entrevistas, também foi adotada a mesma técnica de análise de 

conteúdo, cujos resultados foram deduzidos a partir de interpretações extraídas dos relatos dos 

entrevistados. 

As categorias de análise para obter a percepção dos dirigentes também foram 

determinadas após a leitura dos dados, sendo assim estabelecidas: visão sobre a Educação 

Profissional, expectativas, atuação, desempenho, e resultados. Cada uma dessas categorias 

constituiu-se de questões abordadas nas oito entrevistas, conforme expostas no quadro 10. 

 

 

 



 62

Quadro 10 - Categorias de Análise da Percepção dos Dirigentes 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

OBJETIVO FONTE DE VERIFICAÇÃO 

Visão sobre a Educação 
Profissional 

Identificar qual a visão dos entrevistados 
sobre a Educação Profissional no atual 
contexto da Administração Pública. 

Questão 1 das entrevistas E1, E2, 
E3 e E4 

Expectativas 
Identificar as expectativas dos entrevistados 
em relação à atuação da EAGU, da DGEP e 
dos eventos ofertados. 

Questões 3 e 5 da entrevista E1; 
Questão 1 das entrevistas E5, E6, 
E7 e E8 

Desempenho 

Identificar os pontos positivos e negativos 
observados no desempenho da Escola da 
AGU e da DGEP/SGA. 

Questões 2 e 4 da entrevista E1; 
Questão 2 das entrevistas E2, E3 e 
E4; 
Questão 10 da entrevista E2; 
Questão 9 da entrevista E3; 
Questão 4 da entrevista E4; 
Questões 2 e 4 das entrevistas E5, 
E6, E7 e E8 

Atuação 

Identificar a forma de atuação da Escola da 
AGU e da DGEP/SGA quanto aos eventos 
ofertados e os desafios por elas enfrentadas. 

Questão 3 das entrevistas E2, E3 e 
E4; 
Questões 4, 5, 6, 7 e 8 das 
entrevistas E2 e E3; 
Questão 3 das entrevistas E5, E6, 
E7 e E8 

Resultados 

Identificar a existência de indicadores para 
realização de avaliações de desempenho e de 
resultado da Escola da AGU e da 
DGEP/SGA. 

Questão 9 da entrevista E2; 
Questão 10 da entrevista E3; 
Questão 5 da entrevista E4; 
Questão 5 das entrevistas E5, E6, 
E7 e E8 

Fonte: Elaboração própria 

Ao final, as duas percepções foram combinadas, sendo constituídas três categorias 

finais de análise: quantidade, qualidade e efetividade. Cada uma dessas categorias, conforme 

disposto no quadro 11, agregou questões abordadas tanto no questionário quanto nas 

entrevistas, julgadas pertinentes para a elucidação do problema objeto desta investigação. 

Quadro 11 - Categorias de Análise da Combinação das Percepções dos Servidores  

e dos Dirigentes da AGU 

CATEGORIA 
DE ANÁLISE 

OBJETIVO FONTE DE OBSERVAÇÃO 

Quantidade Identificar se a quantidade 
de cursos ofertados 
atendeu à demanda das 
necessidades dos 
servidores 

Questões 1, 2 e 9 da parte II do questionário; 
Questões 1, 2 e 10 da parte III do questionário; 
Questões 5, 7 e 8 da entrevista E2; 
Questões 5, 8 e 9 da entrevista E3; 
Questão 4 da entrevista E4. 

Qualidade Identificar o nível da 
qualidade dos cursos, 
através dos conteúdos 
abordados 

Questões 3, 4, 10 e 12 da parte II do questionário; 
Questões 5, 6, 11 e 13 da parte III do questionário; 
Questões 2 e 4 da entrevista E2; 
Questões 2, 4 e 7 da entrevista E3; Questão 3 da entrevista E4. 

Efetividade Identificar os resultados 
obtidos com a 
participação nos eventos 
de aprendizagem. 
 

Questões 5, 6, 8, 11, 13 e 14 da parte II do questionário; 
Questões 7, 8, 9, 12, 14 e 15 da parte III do questionário; 
Questões 6, 9 e 10 da entrevista E2; 
Questões 3, 6 e 10 da entrevista E3; 
Questões 2 e 5 da entrevista E4 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método selecionado para a pesquisa sofreu algumas limitações, por tratar-se de um 

estudo de caso, dificultando a generalização dos resultados obtidos, já que a seleção do 

universo pesquisado pode não ser representativa para a totalidade de servidores da AGU, 

conforme apontamos na Tabela 6, podendo levar ao enviesamento da pesquisa. 

Essa limitação no universo pesquisado aconteceu em virtude de terem sido 

selecionados apenas os questionários respondidos pelas unidades da AGU localizadas no 

Estado de Pernambuco. O reducionismo aplicado ocorreu devido ao diminuto quantitativo de 

respostas ao questionário encaminhado, primeiramente, através do correio eletrônico 

institucional, e, posteriormente, pelo serviço de postagem dos Correios a todas as unidades 

integrantes da 5ª Região, compreendendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Em contrapartida, houve uma grande concentração de respostas obtidas na 

Procuradoria Regional Federal da 5ª Região, na Procuradoria Regional da União da 5ª Região 

e na Superintendência de Administração em Pernambuco, localizadas na cidade do Recife/PE, 

o que motivou a decisão de restringir a pesquisa ao estado de Pernambuco. Assim, a amostra 

selecionada ficou limitada aos 210 questionários respondidos, representando apenas 44,87% 

dos servidores lotados nas unidades pernambucanas pesquisadas. 

Entretanto, como o estudo de caso não se destina a proporcionar o conhecimento 

preciso e aprofundado do universo analisado, mas apenas permitir uma visão geral do 

problema, possibilitando, também, a identificação de alguns fatores atrelados à questão 

analisada, o método adotado permitiu o alcance de resultados satisfatórios para a investigação 

do problema objeto desta pesquisa.  A combinação das percepções dos servidores com a dos 

dirigentes foi fundamental para o alcance do objetivo visado, o que promoveu o 

esclarecimento de alguns aspectos da conjuntura interna institucional até então desconhecidos 

pela grande maioria dos servidores, ratificando o êxito do método adotado. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa de campo que passaremos a expor foram 

extraídos a partir das percepções dos sujeitos envolvidos na problemática proposta - os 

servidores em geral e alguns dirigentes da AGU. 

 

5.1 PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES 

 

A percepção dos servidores foi construída com base nos dados coletados por meio 

dos questionários respondidos, tendo sido quantificados e traduzidos em termos percentuais 

nos gráficos elaborados. 

Na intenção de auxiliar a compreensão do conhecimento erigido a partir dessa 

percepção, os dados obtidos através dos questionários foram agrupados nas cinco categorias 

citadas anteriormente que serão apresentadas a seguir. 

 

5.1.1 Perfil do Servidor 

As respostas obtidas através das questões de 1 a 10 da Parte I do questionário 

aplicado permitiram desenhar um perfil do servidor da AGU do qual foram destacadas as 

características que detalharemos nessa seção. 

Em relação à idade, observa-se que a faixa etária média dos servidores encontra-se 

na escala de 51 a 60 anos, correspondendo a 43% do total de respondentes, seguida por 30% 

de servidores incluídos na escala de 41 a 50 anos (gráfico 2). Este resultado comprova a 

madureza dos servidores que atuam na AGU, sinalizando a necessidade de realização de 

novos concursos públicos para substituição deste contingente.  

A SAG/AGU, através do programa ‘AGU mais vida’, está atuando junto aos 

servidores que se encontram em vias de aposentadoria na intenção de prepará-los para esta 

nova etapa de suas vidas. Através do Programa, são promovidas palestras e ações de 

sensibilização junto a esses servidores. Nossos resultados também alertam para a necessidade 

de adoção de medidas preventivas para garantir a transmissão do conhecimento desenvolvido 

pelos antigos servidores aos novos concursados, ou seja, a gestão do conhecimento na AGU. 
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Gráfico 2 - Idade dos servidores respondentes 
 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 1A – Menos de 25 anos; 1B – De 25 a 30 anos; 1C – De 
31 a 40 anos; 1D – De 41 a 50 anos; 1E – De 51 a 60 anos; e 1NR 
- não respondeu. 

Quanto ao gênero dos respondentes, conforme se verifica no gráfico 3, o sexo 

feminino (62%) prepondera sobre o masculino (37%), confirmando o que se afirma a respeito 

do papel significativo do setor público na redução das desigualdades de gênero no campo 

laboral. 

Gráfico 3 – Sexo dos servidores respondentes 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 2A - Masculino; 2B – Feminino; e 2NR - não 
respondeu. 

Em relação ao tempo de serviço dos servidores na AGU, verifica-se que a maioria 

dos respondentes está dentro do intervalo de 1 a 5 anos, equivalendo a 46% (gráfico 4), 

seguido da faixa que atua na instituição no intervalo de 6 a 10 anos (20%). Confrontando 

esses resultados com o que encontramos no Gráfico 2 (Idade dos Servidores Respondentes), 

que aponta que 43% dos respondentes têm idade acima de 51 anos, verifica-se indícios de  

existência de grande número de servidores cedidos de outros órgãos públicos, em virtude da 

precária estruturação da área meio da AGU. 
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Esse fato é resultado da ausência de um plano de cargos definido para os servidores 

administrativos da AGU, uma vez que a Lei nº 10.480/2002 definiu apenas a criação do 

quadro de pessoal da AGU, redistribuindo, em caráter irretratável, os servidores que estavam 

em exercício no órgão até a data de publicação do referido texto legal - julho de 2002.  

Gráfico 4 - Tempo de serviço na AGU 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 3A – Menos de 1 ano; 3B – De 1 a 5 anos; 3C – De 6 a 
10 anos; 3D – De 11 a 15 anos; 3E – De 16 a 19 anos; e 3NR - 
Não respondeu. 

Analisando o nível do cargo, observamos que a maior parte dos respondentes (57%) 

está classificada no nível médio da tabela de classificação de cargos do governo federal 

(gráfico 5), enquanto os servidores de nível superior correspondem a 30% dos respondentes. 

Quanto aos servidores administrativos, confirma-se a predominância de uma antiga 

característica dentro da AGU, na qual a constituição básica da área administrativa foi 

marcadamente integrada por servidores de nível médio, que não detém conhecimento no 

campo da gestão administrativa. 

Gráfico 5 – Nível do cargo 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 4A – Auxiliar; 4B – Médio; 4C – Superior; e 4NR - não 
respondeu. 
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Quanto ao nível de escolaridade (gráfico 6), 44% dos servidores possuem curso 

superior completo, e, ainda, 30% dos respondentes realizou cursos de pós-graduação a nível 

de especialização. Esta característica tem relação direta com o destacado nível de qualidade 

do trabalho desenvolvido na AGU, cujo desempenho tem sido frequentemente reconhecido 

dentro do serviço público. Em contrapartida, são irrisórios e, até mesmo, inexistentes outros 

graus mais elevados de conhecimento – mestrado (2%) e doutorado/pós-doutorado (0%). 

Comparando-se esses dados com o que encontramos no (gráfico 5), que registra 

apenas 30% dos servidores ocupam cargo de nível superior, verificamos uma diferença entre 

os 44% que responderam ter curso superior, indicando que parte dos respondentes (a 

diferença de 14%), apesar de ter formação superior, encontram-se em cargo de nível médio no 

órgão, o que representa também um desafio para a gestão de pessoas objetivando aproveitar 

esse conhecimento adquirido e também motivar esses servidores a utilizar esse conhecimento 

em seu cotidiano profissional, a serviço do órgão. 

Gráfico 6 – Nível de escolaridade 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 5A – Ensino Fundamental/1ª Grau; 5B – Ensino 
Médio/2º Grau; 5C – Superior Incompleto; 5D – Superior 
Completo; 5E – Especialização; 5F – Mestrado; 5G – Doutorado; 
5H – Pós-Doutorado; e 5NR - não respondeu. 

Observou-se que a área de formação dos respondentes com nível superior é 

diversificada (gráfico 7) e que apenas 17% dos respondentes têm graduação em 

Administração, o que confirma a heterogeneidade na formação da área meio da AGU, 

conforme ressaltado anteriormente. 
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Gráfico 7 – Formação superior 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 6A – Administração; 6B – Direito; 6C – Outros; e 6NR 
- não respondeu. 

A grande maioria dos respondentes (83%) atua na área administrativa da AGU, 

diante de 13% que atuam na área jurídica (gráfico 8). A análise dessa informação vem 

demonstrar que, apesar do quantitativo de membros da carreira ser superior ao quantitativo de 

servidores administrativos, a receptividade e a facilidade de acesso à área meio é bastante 

significativa na AGU. 

Gráfico 8 – Área de atuação 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 7A – Administrativa; 7B – Jurídica; e 7NR - não 
respondeu. 

No tocante à situação funcional dos servidores, exposta no gráfico 9, predominam os 

servidores cedidos (53%), conforme mencionado anteriormente. Essa classe de servidores é 

formada pelos últimos servidores cedidos de outros órgãos públicos, além de funcionários 

anistiados do governo federal. 
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Gráfico 9 – Situação funcional 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 8A – Servidor efetivo; 8B – Servidor cedido; 8C – 
Membro da carreira – advogado / procurador; 8D – Ocupante de 
cargo comissionado – DAS; e 8NR (não respondeu). 

Quanto à modalidade de ensino preferencial (gráfico 10), observou-se que os 

servidores estão praticamente divididos entre o ensino presencial (49%) e o ensino à distância 

(48%). Com isso, revela-se que o ensino na modalidade à distância vem se firmando dentro da 

AGU, uma vez que a educação à distância (EaD) tem sido muito utilizada pela Escola da 

AGU, através da TVEscola, proporcionando a difusão do conhecimento para todas as 

Unidades e reduzindo custos com a concessão de diárias e passagens. 

Gráfico 10 - Modalidade de ensino preferida 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 9A – Sempre presencial; 9B – Sempre à distância; 9C – 
Algumas vezes presencial e outras à distância; e 9NR - não 
respondeu. 

No que se refere ao nível de conhecimento dos servidores na área de informática, 

especificamente quanto ao uso de computadores (gráfico 11), 53% dos respondentes 

classificaram seu conhecimento como intermediário, demonstrando uma certa regularidade no 
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nível de domínio dessa ferramenta tecnológica essencial no mundo corporativo atual, por se 

tratar de valioso meio de comunicação com largo espectro. 

Gráfico 11 – Nível de conhecimento na área de informática 
quanto ao uso de computadores 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 10A – Nenhum; 10B – Básico; 10C – Intermediário; 
10D – Avançado; e 10NR – não respondeu. 

 

5.1.2 Participação 

As nuances que permearam a participação dos servidores nos cursos ofertados pela 

Escola da AGU foram extraídas de questões suscitadas nas partes II e III do questionário, 

delineadas a partir de dois eixos: cursos de curta duração e cursos de longa duração. 

 

5.1.2.1 Cursos de Curta Duração: 

Em relação à participação em cursos de curta duração (gráfico 12), assim 

considerados os que têm carga horária entre 16 e 160 horas, 79% dos respondentes 

participaram desses cursos, sendo que 45% deles participaram de pelo menos 1 a 3 cursos. 

Observa-se que esse resultado tem relação com a intensificação da atuação da Escola da 

AGU, que adotou a tecnologia para divulgação eletrônica de diversos eventos. A criação da 

TVEscola também teve singular destaque na transmissão, em tempo real, de palestras, 

encontros, debates e seminários para todos os servidores da AGU, com o auxílio das 

Representações estaduais da EAGU.  

Este salto qualitativo também está aliado ao trabalho desenvolvido pela Diretoria de 

Gestão de Pessoas da SGA/AGU, por ser esta a responsável pelo planejamento das 

capacitações voltadas para a área meio da AGU. Destaca-se ainda que o percentual (19%) de 

servidores que não participaram de nenhum curso de curta duração durante o período de 

referência objeto desta pesquisa repercutiu nas demais respostas da Parte II do questionário. 



 71

Gráfico 12 – Participação em cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 1A – Nenhum; 1B – 1 a 3; 1C – 4 a 6; 1D – 7 a 9; 1E – 
10 ou mais; e 1NR – Não respondeu. 

Quanto ao financiamento, verificou-se que os cursos de curta duração são 

predominantemente financiados pela AGU (60%), já que são voltados para a melhoria do 

desempenho do servidor, ou seja, são cursos direcionados ao alcance dos objetivos 

institucionais. Os cursos financiados com recursos próprios são aqueles de interesse pessoal 

do servidor, e somam apenas 4%, conforme verificado durante a aplicação do questionário. 

No que tange ao contingente de 14% de servidores que alegaram o custeio parcial dos cursos, 

isto se deve ao fato de que alguns cursos foram totalmente pagos pela AGU e outros 

totalmente pagos pelo servidor (gráfico 13). 

Gráfico 13 – Financiamento/custeio dos cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 2A – Totalmente pela AGU; 2B – Parcialmente pela 
AGU; 2C – Totalmente com recursos próprios; e 2NR – Não 
respondeu 
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Constatou-se que o grau de interesse do servidor em participar dos cursos 

considerados de curta duração é bastante significativo (gráfico 14), variando entre razoável e 

grande, o que representa 62% dos respondentes. Este quesito reflete a preocupação do 

servidor em melhorar seu desempenho no trabalho, em virtude da responsabilidade 

profissional que possui, conforme também foi constatado nas demais questões respondidas. 

Gráfico 14 – Grau de interesse em participar decursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 7A – Nenhum interesse; 7B – Um pequeno interesse; 
7C – Um interesse razoável; 7D – Um grande interesse; 7E – Um 
total interesse; e 7NR – Não respondeu. 

Em relação à motivação para a participação dos servidores, conforme apresenta o 

gráfico 15, a melhoria no desempenho da função (46%) representou a principal motivação dos 

servidores para participarem dos cursos de curta duração ofertados; seguida pela necessidade 

de crescimento profissional (28%). Confirma-se com esses dados o grau de conscientização 

dos servidores quanto à necessidade de capacitação para otimizar o desempenho do trabalho 

desenvolvido na AGU. 

Gráfico 15 – Motivos para participação em cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 9A – Melhoria no desempenho da função; 9B – 
Crescimento profissional; 9C – Financeira; 9D – 
Indicação/recomendação da chefia; 9E – Expansão de sua rede de 
relacionamentos; e 9NR – Não respondeu. 
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5.1.2.2 - Cursos de Longa Duração: 

Conforme apresenta o gráfico 16, a participação em cursos de longa duração é 

bastante limitada. Os cursos no nível de especialização detém o percentual mais significativo 

(11%), e os demais graus são insignificantes – mestrado (1%), doutorado e pós-doutorado 

(0%), corroborando com a observação relativa ao gráfico 5, sobre a escolaridade dos 

servidores. Em contrapartida, é extremamente significativo o número de servidores que não 

participaram de nenhum curso de longa duração (84%), durante o período de referência objeto 

desta pesquisa. 

Ressalta-se que os respondentes foram previamente informados de que a Parte III do 

mesmo questionário só deveria ser respondida por aqueles que tivessem efetivamente 

participado de algum curso de longa duração. Refletindo a respeito das informações apuradas 

neste quesito, chegamos a duas constatações: uma delas é a de que muitos servidores não se 

interessam por cursos de pós-graduação, em razão de terem que enfrentar uma terceira 

jornada de trabalho, sem terem, em contrapartida, nenhuma previsão de reconhecimento 

financeiro, já que a área meio não possui um plano de cargos estruturado. A outra constatação 

refere-se ao fato de que muitos pedidos de custeio de cursos de pós-graduação foram negados 

pela DGEP e pela Escola da AGU, em virtude de cortes no orçamento e também da 

inadequação com os interesses institucionais. 

Gráfico 16 – Participação em cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 1A – GRADUAÇÃO; 1B – APERFEIÇOAMENTO; 
1C – ESPECIALIZAÇÃO; 1D – MESTRADO; 1E – 
DOUTORADO; 1F – PÓS-DOUTORADO; e 1NR – Não 
respondeu. 
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Ao abordarmos o custeio dos cursos de longa duração verificamos que apenas 4% 

dos respondentes tiveram seus cursos totalmente custeados pela AGU, seguidos de 1% dos 

respondentes que receberam um custeio parcial para os cursos. Esta constatação reflete a 

política interna, adotada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, uma vez que a Escola da AGU 

não dispõe de dotação orçamentária suficiente para custear cursos de pós-graduação para 

todos os servidores interessados.  

Dessa forma, existem critérios internos para autorização desse tipo de capacitação, 

destacando-se, principalmente, a compatibilidade do curso com os interesses institucionais e 

com a área de atuação do servidor. Nesse contexto, é possível deduzir, ainda, que os 

respondentes que custearam seus cursos com recursos próprios (8%) correspondem àqueles 

cujo interesse está voltado para o próprio crescimento profissional, independente do cargo que 

ocupam ou da função que exerçam na AGU. 

Gráfico 17 - Financiamento/custeio dos cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 2A – Totalmente pela AGU; 2B – Parcialmente pela 
AGU; 2C – Totalmente com recursos próprios; e 2NR – Não 
respondeu. 

Em relação ao questionamento referente à instituição que ministrou os cursos, 

verificamos que os dados obtidos não foram representativos, uma vez que a intenção era 

observar se havia alguma predominância de cursos ministrados por instituições públicas, já 

que estamos tratando do serviço público. O gráfico 18 demonstra que os respondentes 

participaram mais de cursos ministrados por instituições privadas (8%) que por instituições 

públicas (6%), ainda que a diferença seja diminuta, não sendo possível identificar se isto 

ocorreu em virtude da facilidade de acesso às instituições privadas ou da maior oferta dos 

cursos desejados. 
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Gráfico 18 – Natureza jurídica da instituição realizadora do evento 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 3A – Pública; 3B – Privada; e 3NR – Não respondeu. 

Na análise das respostas referentes à forma como os respondentes tomaram 

conhecimento do curso, observamos, mais uma vez, que a participação dos servidores nos 

cursos de longa duração tem um traço marcadamente pessoal. A atuação da Escola da AGU 

ainda está muito focada na Unidade central, localizada em Brasília/DF, fazendo com que o 

movimento predominante seja o da iniciativa própria do servidor (9%). Esta afirmação está 

comprovada ao se verificar, no gráfico 19, que apenas 1% dos respondentes teve 

conhecimento do curso realizado através da divulgação da Escola da AGU, explicitando a 

necessidade de reavaliação da postura atual, no intuito de alcançar melhores resultados. 

Gráfico 19 – Fonte de divulgação dos cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 4A – Por iniciativa própria; 4B – Pela divulgação da 
Escola da AGU; 4C – Por informação/comentários de 
colegas/amigos; 4D – Outros meios; e 4NR – Não respondeu. 
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O crescimento profissional dos servidores foi a principal motivação para a 

participação nos cursos de longa duração (gráfico 20). Esse motivo também mereceu destaque 

nos cursos de curta duração, tendo ficado em segundo lugar. Associa-se essa informação ao 

descontentamento experimentado por alguns servidores no desempenho de suas funções 

dentro da AGU, que os tem estimulado a buscarem outras formas de crescimento e realização 

profissional, através da participação em cursos de pós-graduação. Essa situação também 

complementa as observações colhidas através dos gráficos 5 e 6. 

Gráfico 20 – Motivos para participação em cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 10A – Melhoria no desempenho da função; 10B – 
Crescimento profissional; 10C – Financeira; 10D – 
Indicação/recomendação da chefia; 10E – Expansão de sua rede de 
relacionamentos; e 10NR – Não respondeu. 

 

5.1.3 Conteúdo 

A contribuição do conteúdo abordado nos eventos de curta e longa duração, 

ofertados pela Escola da AGU, consistiu no principal enfoque desta pesquisa, e foi através das 

questões a seguir apresentadas que foram ordenadas as informações necessárias para essa 

verificação. 

 

5.1.3.1 Cursos de Curta Duração: 

De acordo com 61% dos respondentes, o conteúdo explorado nos cursos de curta 

duração manteve-se dentro da expectativa esperada por eles, ou seja, o nível de complexidade 

e de atualidade das informações transmitidas pode ser considerado como mediano. Apenas 

6% julgaram o conteúdo ministrado acima do esperado, contra 11% que avaliaram o conteúdo 

como abaixo do esperado (gráfico 21). Nestes casos, cabe à Escola da AGU verificar as 

possíveis razões que motivaram os respondentes nessa análise, para aprimorar a qualidade dos 

conteúdos abordados. 
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Gráfico 21 – Classificação do conteúdo dos cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 4A – Insignificante; 4B – Abaixo do esperado; 4C – 
Dentro do esperado; 4D – Acima do esperado; 4E – Muito acima 
do esperado; e 4NR – Não respondeu. 

Referente ao questionamento a respeito da contribuição do conteúdo dos cursos de 

curta duração para a melhoria do desempenho no trabalho, para 41% dos servidores, o 

conteúdo abordado nos cursos que participaram garantiu uma boa contribuição nesse sentido. 

Entretanto, 20% deles considerou razoável a contribuição e 12% classificou como pequena a 

contribuição dos conteúdos (gráfico 22). A análise desses dados sinaliza a existência de 

alguma inconsistência entre o perfil do servidor, a atividade que ele desenvolve e o tipo de 

curso que participou, demonstrando distorções no planejamento das ações de capacitação. 

Gráfico 22 – Contribuição do conteúdo dos cursos de curta duração 

 para o desempenho no trabalho 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 5A – Nenhuma contribuição; 5B – Pequena 
contribuição; 5C – Contribuição razoável; 5D – Boa contribuição; 
5E – Excelente contribuição; e 5NR – Não respondeu 
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No que concerne ao estímulo para participar de outros cursos, na percepção de 32% 

dos respondentes, o conteúdo estudado muitas vezes estimulou sua vontade de realizar outros 

cursos, e ainda, 13% deles asseverou que o conteúdo assimilado sempre lhes estimulou a 

participar de outros cursos (gráfico 23). Em que pese a alegação de 30% dos respondentes de 

que apenas algumas vezes se sentiram estimulados a participar de outros cursos, constata-se 

que a vontade dos servidores de participar dos eventos é bastante significativa, mesmo que os 

conteúdos não tenham tanta efetividade.  

Os dados obtidos também sugerem que os servidores, algumas vezes, podem estar se 

utilizando da participação nos eventos para se afastarem um pouco de suas atividades 

profissionais rotineiras, ratificando o comentário anterior sobre a existência de distorções no 

planejamento das capacitações. 

Gráfico 23 – Impacto do conteúdo dos cursos de curta duração sobre a  

vontade de participar de outros cursos 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 12A – Nunca; 12B – Raramente; 12C – Algumas vezes; 
12D – Muitas vezes; 12E – Sempre; e 12NR – Não respondeu. 

O conteúdo abordado nos cursos permitiu, muitas vezes, a 39% dos servidores 

respondentes a realização de conexões com a atividade profissional por eles desenvolvida na 

AGU, reforçados por 11% que alegam sempre realizarem conexões com o seu trabalho. 

Todavia, alguns servidores afirmam que nunca (7%) ou raramente (22%) efetivam conexões 

entre o conteúdo tratado nos cursos e o trabalho por eles desenvolvido (gráfico 24). Estes 

últimos dados, vistos como ‘ponto falho’, também são indicativos de fragilidades no 

planejamento das ações de capacitação. 
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Gráfico 24 – Impacto do conteúdo abordado nos cursos de  

curta duração sobre o trabalho 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 13A – Nunca; 13B – Raramente; 13C – Algumas vezes; 
13D – Muitas vezes; 13E – Sempre; e 13NR – Não respondeu. 

Questionando se o conteúdo abordado estimulou a criatividade dos respondentes, 

propiciando o desenvolvimento de atitudes/ações inovadoras, observamos que, de acordo com 

36% deles, o conteúdo abordado nos eventos algumas vezes estimulou sua criatividade no 

trabalho, e que, para 8% deles, raramente sua criatividade foi estimulada pelos conteúdos 

ministrados. Em contrapartida, 28% deles afirmaram que muitas vezes perceberam que sua 

criatividade foi estimulada pelos conteúdos assimilados, aliados a 6% dos respondentes que 

sempre sentem sua criatividade estimulada em virtude dos conteúdos apreendidos (gráfico 

25).  

Indiscutivelmente, existem variados níveis de aprendizagem, conforme as 

competências individuais de cada servidor. Entretanto, esses resultados revelam a 

fundamental necessidade se compatibilizar o perfil individual do servidor com as atividades 

por ele realizadas, para que, a partir das deficiências observadas, seja traçado um roteiro de 

capacitação para os servidores de cada área da AGU. 
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Gráfico 25 – Impacto do conteúdo dos cursos de curta duração 

sobre a criatividade 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 14A – Nunca; 14B – Raramente; 14C – Algumas vezes; 
14D – Muitas vezes; 14E – Sempre; e 14NR – Não respondeu. 

 

5.1.3.2 Cursos de Longa Duração 

Referente à avaliação do conteúdo apresentado nos cursos de longa duração, 

verificamos que a grande maioria (10%) dos respondentes que participaram de cursos de 

longa duração alegou que o conteúdo ministrado permaneceu dentro do nível de expectativa 

previsto (gráfico 26). As explicações para esse resultado estão na possível existência de uma 

certa inércia na didática utilizada pelos instrutores, assim como na superficialidade dos 

conteúdos abordados, fragilizando a qualidade do ensino. 

Gráfico 26 – Classificação do conteúdo dos cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 

Legenda: 6A – Insignificante; 6B – Abaixo do esperado; 6C – 
Dentro do esperado; 6D – Acima do esperado; 6E – Muito acima 
do esperado; e 6NR – Não respondeu. 
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De acordo com as respostas obtidas acerca da contribuição do conteúdo dos cursos 

para a melhoria do desempenho no trabalho (gráfico 27), a maior parte dos servidores que 

participaram de cursos de longa duração asseverou que o conteúdo ministrado teve boa (5%) e 

excelente (3%) contribuição para o seu desempenho no trabalho, demonstrando que, apesar da 

fragilidade dos conteúdos, houve melhoria no desempenho individual. Com isso, constata-se 

que, no campo intelectual, uma simples fagulha de estímulo pode provocar torrentes de 

conhecimento, razão pela qual sempre vale à pena investir na educação. 

Gráfico 27 – Contribuição dos cursos de longa duração 

para o desempenho no trabalho 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 7A – Nenhuma contribuição; 7B – Pequena 
contribuição; 7C – Contribuição razoável; 7D – Boa contribuição; 
7E – Excelente contribuição; e 7NR – Não respondeu 
 

Quanto ao estímulo trazido pelo conteúdo para a participação dos respondentes em 

outros cursos, o gráfico 28 demonstra que, para parte deles (6%), o conteúdo abordado 

estimulou muitas vezes a sua vontade de participar de outros cursos, ainda que outros 5% 

afirmem que apenas algumas vezes isto tenha acontecido. Esta constatação complementa o 

que se observa no gráfico 27, uma vez que, mesmo não tendo excelente qualidade, os 

conteúdos abordados sempre estimulam a busca por novos conhecimentos, gerando um 

círculo virtuoso de aprendizagem contínua. 
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Gráfico 28 – Impacto do conteúdo dos cursos de longa duração 

sobre a vontade de participar de outros cursos 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 13A – Nunca; 13B – Raramente; 13C – Algumas vezes; 
13D – Muitas vezes; 13E – Sempre; e 13NR – Não respondeu. 

O impacto do conteúdo abordado sobre o trabalho desenvolvido na AGU também foi 

representativo dentro da amostra de participantes dos cursos de longa duração (gráfico 29), 

visto que 6% dos respondentes afirmaram que muitas vezes o conteúdo esteve relacionado 

com o trabalho desenvolvido, e 2% foram além, declarando que o conteúdo que foi ministrado 

sempre esteve relacionado com a atividade profissional desenvolvida. Verifica-se que este 

resultado reflete um movimento de aproximação entre a teoria acadêmica e a prática laboral, 

imprescindível para tornar o conhecimento mais consistente e o trabalho mais eficiente. O 

distanciamento entre a teoria e a prática sempre foi conflitante, resultando em perdas para 

ambas as partes. Na era do conhecimento, teoria e prática são concebidas como as faces de 

uma mesma moeda e, utilizando-nos disso, apenas benefícios lograremos. 

Gráfico 29 – Impacto do conteúdo dos cursos de longa duração sobre o trabalho 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 14A – Nunca; 14B – Raramente; 14C – Algumas vezes; 
14D – Muitas vezes; 14E – Sempre; e 14NR – Não respondeu. 
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Quanto ao impacto sobre a criatividade do servidor, 6% dos respondentes afirmaram 

que algumas vezes o conteúdo abordado nos cursos estimulou o desenvolvimento de atitudes 

inovadoras e outros 6% declararam que isto ocorreu muitas vezes (gráfico 30). Este registro 

comprova, mais uma vez, que a expansão do conhecimento está na razão direta da 

aprendizagem contínua, repercutindo diretamente no desempenho individual e coletivo, o que 

otimiza o alcance dos objetivos institucionais. Por esta razão, a educação profissional se 

constitui num recurso fundamental para estimular a inovação dentro do serviço público, dando 

ensejo à substituição dos vícios patrimonialistas pelas virtudes meritocráticas. 

Gráfico 30 – Impacto do conteúdo dos cursos de longa duração 

 sobre a criatividade 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 15A – Nunca; 15B – Raramente; 15C – Algumas vezes; 
15D – Muitas vezes; 15E – Sempre; e 15NR – Não respondeu. 

 

5.1.4 Aprendizagem 

 

Nesta categoria foram agrupados alguns aspectos relativos à aplicação e à 

valorização da aprendizagem obtida com os cursos de curta e de longa duração. 

 

5.1.4.1 Cursos de Curta Duração 

Segundo 44% dos respondentes (gráfico 31), o aprendizado adquirido nos cursos 

algumas vezes foi transferido aos colegas, enquanto 10% alegaram que raramente isto 

acontece. Para 15% deles, a transferência da aprendizagem aos colegas sempre acontece. 

Conforme o comentário relativo ao gráfico 25, existem variados níveis de aprendizagem, de 

acordo com as competências individuais de cada servidor. Além do mais, existem pessoas que 

não possuem habilidades interpessoais que facilitem a troca do conhecimento adquirido. 
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Cabe adiantarmos que vários servidores alegaram, durante a aplicação do 

questionário, que a demanda de trabalho na AGU é a grande responsável pelas dificuldades na 

transmissão de informações em geral e de conhecimentos. Este fato reflete uma irônica 

dicotomia: em plena era do desenvolvimento tecnológico, sobretudo no campo das 

telecomunicações, a comunicação entre as pessoas está cada vez mais truncada, gerando 

conflitos de toda ordem.  

Essa situação é agravada, tanto na AGU como em muitos outros órgãos públicos, 

pelo fato de que os servidores trabalham em constante estado de emergência, no qual tudo é 

urgente e imediato, demonstrando, tão somente, a falta de organização interna, em virtude da 

fragilidade no gerenciamento das diretrizes e ações institucionais e dos limites enfrentados 

pela administração pública no tocante à gestão de pessoas. 

Gráfico 31 – Transferência do aprendizado obtido 

nos cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 6A – Nunca; 6B – Raramente; 6C – Algumas vezes; 6D 
– Muitas vezes; 6E – Sempre; e 6NR – Não respondeu. 

 
Ao questionarmos a respeito da importância de transmitir aos colegas o aprendizado 

obtido nos cursos, verificamos que, para 46% dos respondentes a transmissão do aprendizado 

obtido nos cursos tem grande importância, somando-se, ainda, a afirmação de mais 17% dos 

respondentes que classificaram como de extrema importância a necessidade de se transmitir o 

conhecimento obtido, conforme demonstrado no gráfico 32.  

Com isso, sinaliza-se que não importa se os conteúdos apresentados foram muito ou 

pouco representativo, o que interessa é que ocorra a transmissão do aprendizado para todos 

que atuam na mesma área. Dessa forma, constata-se a importância dessa prática ser difundida 

dentro da AGU e também em todos os órgãos públicos, pois o conhecimento individual que é 

socializado e debatido com o grupo se expande e produz resultados incalculáveis. 
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Gráfico 32 – Grau de importância para a transmissão do aprendizado 

obtido nos cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 8A – Nenhuma importância; 8B – Pequena importância; 
8C – Importância razoável; 8D – Grande importância; 8E – 
Extrema importância; e 8NR – Não respondeu. 

 

5.1.4.2 Cursos de Longa Duração 

No que se refere aos cursos de longa duração, a maioria dos respondentes que 

participaram destes cursos (8%) afirmou que o aprendizado algumas vezes foi transmitido aos 

colegas, seguido de 2% que declarou sempre ter transferido aos colegas o aprendizado obtido, 

ratificando o comentário relativo ao gráfico 31. Os dados obtidos reiteram a necessidade de 

adoção de medidas que estimulem a prática da gestão do conhecimento dentro da AGU, para 

evitar a dilapidação do seu patrimônio intelectual (gráfico 33). 

Gráfico 33 – Transferência do aprendizado obtido nos 

cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 

Legenda: 8A – Nunca; 8B – Raramente; 8C – Algumas vezes; 8D 
– Muitas vezes; 8E – Sempre; e 8NR – Não respondeu. 
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Referente ao questionamento acerca da importância de transmitir aos colegas o 

aprendizado obtido nos cursos, confirmou-se a observação anterior, relativa ao gráfico 32, a 

maior parte (8%) dos respondentes que participaram de cursos de longa duração afirmaram 

ser de grande importância a transmissão do aprendizado aos colegas, seguido por 2% que 

acreditaram ser de extrema importância essa transferência de aprendizagem (gráfico 34). 

Reafirma-se assim a necessidade de sistematizar a transmissão do conhecimento, gerando um 

ciclo virtuoso de aprendizagem contínua, essência da educação profissional. 

Gráfico 34 – Grau de importância para a transmissão do aprendizado obtido 

nos cursos de longa duração  

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 9A – Nenhuma importância; 9B – Pequena importância; 
9C – Importância razoável; 9D – Grande importância; 9E – 
Extrema importância; e 9NR – Não respondeu. 

 

5.1.5 Resultados 

Finalizando a análise do questionário aplicado, buscou-se identificar os principais 

resultados obtidos com os cursos de curta e de longa duração, a partir da avaliação do seu 

nível de qualidade, tendo sido identificados, ainda, alguns pontos de destaque e vantagens 

advindas da participação nesses eventos, conforme descreveremos a seguir. 

 

5.1.5.1 Cursos de Curta Duração: 

Segundo 20% dos respondentes, a qualidade dos cursos ofertados pela Escola da 

AGU é razoável. Entretanto, para a maioria deles (42%), a qualidade destes cursos é boa, 

somando-se ainda o fato de que 11% dos servidores classificaram como excelente a qualidade 

dos cursos ofertados (gráfico 35). Neste contexto, percebe-se que, apesar das deficiências 

observadas, os cursos ofertados apresentaram boa qualidade. Esta constatação não nos causa 
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surpresa, por ser consequência de um trabalho profissional, baseado em análises técnicas, em 

que são definidos critérios de seleção para todos os cursos, sempre voltados para o alcance da 

excelência institucional, o que inspirou a realização desta pesquisa. 

Gráfico 35 – Qualidade dos cursos de curta duração ofertados 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 3A – Muito ruim; 3B – Ruim; 3C – Razoável; 3D – 
Boa; 3E – Muito boa; e 3NR – Não respondeu. 

No que concerne ao principal destaque nos cursos ofertados, se observa que, de 

acordo com os dados apresentados no gráfico 36, os cursos de curta duração se destacaram 

principalmente pelo conteúdo transmitido (44%), seguido pela atualidade do tema (16%) e 

pela atuação do instrutor (15%). Este dado corrobora o comentário anterior, ressaltando a 

eficiência e o profissionalismo do trabalho desenvolvido pela Escola da AGU e pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas da SGA/AGU. 

Gráfico 36 – Destaques dos cursos de curta duração ofertados 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 10A – Pelo conteúdo transmitido; 10B – Pela atualidade 
do tema; 10C – Pela atuação/desempenho do instrutor/professor; 
10D – Pela infraestrutura (material didático, estrutura física, 
alimentação etc); e 10NR – Não respondeu. 
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Conforme expresso no gráfico 37, para os respondentes dos cursos de curta duração, 

o desenvolvimento na função desempenhada (44%) foi a principal vantagem obtida com a 

participação, seguido do crescimento profissional (32%), confirmando a boa qualidade dos 

cursos e demonstrando que o trabalho desenvolvido foi consistente, necessitando apenas de 

ajustes estruturais e complementações na forma de atuação para melhorar seu desempenho e 

atingir os resultados desejados. 

Gráfico 37 – Vantagem obtida com os cursos de curta duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 11A – Financeira; 11B – Crescimento profissional; 11C 
– Mudança de função; 11D – Desenvolvimento na função 
desempenhada; e 11NR – Não respondeu. 

O item 15 da Parte II do questionário consistiu na seguinte pergunta: qual(is) o(s) 

evento(s) de aprendizagem (cursos) ofertado(s) pela Escola da AGU, no período de 2007 a 

2011, mais importante(s) para você? Por quê? Esta questão foi aberta e teve a finalidade de 

identificar outros elementos mais significativos para os servidores e que distinguiram os 

cursos de curta duração ofertados pela Escola da AGU, dentro do período referenciado. A 

questão foi respondida por 45% dos servidores. Assim, as informações a seguir comtemplam 

apenas os cursos para os quais houve a justificativa do respondente, que transcrevemos, os 

demais eventos foram desconsiderados. 

• Curso de Análise e Melhoria de Processos – realizado pela ENAP - “O curso 

serviu de base para atuar melhorar na gestão da minha Unidade”.  

• Workshops - “Os workshops realizados têm bom conteúdo, mas os palestrantes 

não têm boa didática, embora conheçam o assunto”. 

• Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos -“O curso propiciou o 

conhecimento de uma atividade ainda desconhecida e de grande importância para 

a administração pública no desempenho de suas finalidades”. 
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• Curso sobre Depreciação de Bens - “O assunto é muito relevante para a função 

desempenhada”. 

• Cursos dirigidos à área de gestão de pessoas - “Por facilitar, e muito, o 

desenvolvimento na minha área de trabalho”. 

• Curso de Licitação e Contratos - “Auxiliou muito no desempenho e no 

desenvolvimento do trabalho, como também na orientação aos estagiários”. 

• Cursos de Desenvolvimento de Lideranças e Desenvolvimento Sustentável - 

“Devido ao conteúdo abordado”. 

• Curso de Contratos Administrativos e sua Fiscalização Eficiente - “O curso teve 

ligação direta com minha área de atuação”. 

• Curso de Contratos Administrativos e sua Fiscalização Eficiente, Seminário 

Nacional ‘Como fiscalizar e acompanhar os Contratos Administrativos’, 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e Cálculos, além do Curso de Excel Básico 

- “Os cursos oferecidos foram compatíveis com as atividades referentes à gestão 

de contratos, que só veio contribuir nas mudanças ocorridas nas legislações, 

dúvidas ocorridas nas práticas das atividades e ferramentas utilizadas para 

melhorar e inovar o nosso trabalho”. 

• Cursos de Informática (Word, Excel Básico e Avançado), AGU-DOC e 

Elaboração de Editais para Aquisição no Setor Público - “Estes eventos foram 

importantes para desenvolver novos trabalhos/ações com novo aprendizado. 

Também ajudou a ampliar conhecimentos para compreender o funcionamento de 

todo o processo e poder desempenhar bem a função; além de estimular a 

aprendizagem, gerando uma perspectiva de crescimento profissional”. 

• Curso de Legislação Trabalhista - “Foi importante porque, além de boa 

atualização sobre legislação trabalhista, que muito contribuiu para o desempenho 

das minhas funções de fiscal dos contratos; como pelo bom desempenho do 

instrutor, mestre em Direito Trabalhista, Dr. Manoel Balbino de Lima Filho, que 

conseguiu transformar e motivar os treinandos, quando fez a apresentação da 

antiga legislação e suas mudanças, em conjunto com a exposição de situações 

práticas da sua vivência e da de outros profissionais, aliado ainda a trabalhos 

práticos, em grupos, como Estudo de Casos”. 

• Curso de Direito Administrativo e Constitucional - “Pelo fato de não ser da área 

de Direito, o curso fortaleceu os conceitos usados no dia a dia”. 
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• Curso de Relações Humanas - “Devido à abordagem enfocada”. 

• Curso de Direito Processual - “Pelo desempenho do professor”. 

• Gestão Estratégica de Pessoas - “Devido ao conteúdo transmitido”. 

• Curso de Processo Civil e Direito Constitucional - “Atualização e conteúdo 

programático muito bons, e utilidade nas atividades desempenhadas”. 

• Curso de Gestão de Pessoas -“Como servidora da AGU e houve pouca adesão dos 

demais servidores, houve a possibilidade de inscrição e participação [...]”. 

• Curso de Direito Constitucional, Processo Civil e Administrativo - “Pois me deixa 

atualizada das mudanças ocorridas no mundo jurídico”. 

• Curso de Noções de Direito Constitucional - “O curso foi de grande importância 

para entender a Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988”. 

• Cursos de Direito, de maneira geral - “Porque atualizam o conhecimento”. 

• Curso de Oratória e Curso de Processo Civil - “O primeiro me trouxe pouca coisa, 

mas o segundo foi muito útil para a prática jurídica”. 

• Curso sobre a Fazenda Pública em Juízo - “Por tratar de temas/questões 

enfrentadas no nosso dia a dia”. 

• Curso de Introdução ao Direito Processual - “Foi de extrema importância para o 

setor que coordeno”. 

• Curso do SICAU - “Porque contribuiu para meu desenvolvimento no trabalho”. 

• Curso de Português Prático, Curso de Ética e Serviço Público, Curso de Finanças 

Pessoais - “Proporcionaram crescimento pessoal”. 

• Curso do SICAU - “Melhorou o desempenho da minha função”. 

• Treinamento no SICAU, Treinamento no AGU-DOC e Curso de Meio Ambiente - 

“Ampliou o conhecimento na área de trabalho”. 

• Curso de Direito Constitucional e Administrativo - “Apesar da nossa área ser 

administrativa, precisamos desses conhecimentos para desempenhar melhor 

nossas atividades”. 

• Curso ‘O papel do gerente na gestão do desempenho de equipe’ - “O conteúdo e a 

metodologia do curso foi excelente, porque foi realizado de forma objetiva e 

prática, com estudos de casos e painel com profissionais da área de gestão”. 

• Curso de Chefia e Liderança - “A didática da instrutora contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal”. 
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• Curso de Introdução ao Estudo de Cálculos e Perícias - “Porque está relacionado 

diretamente com meu trabalho no NECAP”. 

• Curso de Gestão por Competências - “Permitiu uma visão mais ampla da área de 

gestão de pessoas”. 

• Curso de Fiscalização de Contratos - “Permitiu conhecer os mecanismos 

utilizados para uma melhoria no desempenho da função”. 

• Treinamento do SICAU e Reciclagem em AGU-DOC - “Foi de grande 

importância no desenvolvimento das atividades no trabalho”. 

• Curso de Chefia e Liderança e Curso de Gerência de Projetos - “Porque expandiu 

a visão gerencial, com foco na visão de futuro e planejamento estratégico, além de 

delegação de atividades para os subordinados”. 

• Curso de Gestão por Competências, Elaboração de Planos de Capacitação e O 

papel do gerente na gestão do desenvolvimento de equipes - “Devido à atualidade 

dos temas”. 

• Treinamento do SICAU - “Porque está diretamente relacionado com o trabalho 

desenvolvido”. 

• Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos - “Foi importante porque o 

conteúdo ministrado serviu para orientar o desempenho da função”. 

• Treinamento do AGU-DOC - “O curso foi realmente direcionado para utilização 

no dia a dia do protocolo”. 

Por oportuno, esclarecemos que apenas 20 servidores respondentes desta fase se 

pronunciaram dentro do espaço reservado para comentários e sugestões, conforme transcrito a 

seguir:  

• “A Escola da AGU exerce função primordial na capacitação dos membros da 

carreira e dos técnicos da AGU”. 

• “Acredito que a concepção dos cursos deveria primar pelo profissionalismo da 

capacitação. Via de regra, os cursos são montados a partir da disposição generosa 

de alguns colegas, que nem sempre tem experiência em capacitação e, por isso, 

realizam exposições com bom conteúdo, mas didática insuficiente. Ademais, há 

ausência de material de apoio adequado para acompanhamento do curso”. 

• “Fiz uma especialização em Direito Previdenciário, na Universidade Cândido 

Mendes, e o curso me motivou a dar palestras na área”. 
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• “Se houvesse um plano de cargos para a área meio, teria mais interesse em 

participar de cursos”. 

• “Aumentar a oferta de cursos na área de Engenharia e adquirir livros, revistas 

especializadas e softwares da área de Engenharia”. 

• “Ter mais critérios na escolha dos cursos ofertados”. 

• “Melhorar a oferta dos cursos e ampliar o número de vagas para os servidores”. 

• “Aumentar a carga horária de alguns cursos”. 

• “Que sejam ofertados mais cursos de capacitação, pois eles são o único incentivo 

para estimular os servidores administrativos”. 

• “Acho importante a participação dos profissionais em cursos para gerar novos 

conhecimentos”. 

• “Os cursos ofertados e frequentados por mim foram uma opção do órgão e não 

uma vontade minha, ou seja, não foram bem aproveitados por não oferecerem a 

real necessidade de capacitação”. 

• “Tenho muito interesse em participar de cursos para melhor desenvolver minhas 

funções e ajudar a aprimorar a gestão da nossa Unidade, o problema é que, 

quando vamos implementar o que aprendemos, encontramos várias barreiras que 

acabam impedindo essas melhorias e isso desestimula muito o aprendizado, a 

vontade de inovar e ajudar a instituição, que ao meu ver, coloca o planejamento 

estratégico em 3º plano. Não há investimento na área e o que se faz é só pra 

cumprir determinações, sem dar importância de verdade ao tema”. 

• “Face aos cortes orçamentários, a instituição tem investido pouco em cursos de 

capacitação, o que compromete as atualizações no conhecimento das atividades, 

uma vez que a nossa área de atuação requer constantes atualizações, fontes de 

pesquisas e informações, porque trabalha em cima de leis. A sugestão é assinatura 

de revistas, periódicos que não temos, junto às empresas que promovem os cursos, 

para ajudar como fonte de pesquisas e os possíveis questionamentos que nos 

deparamos no nosso trabalho diário”. 

• “Não vejo ações no sentido de fazer com que o conteúdo dos cursos seja 

repassado aos que não tiveram a oportunidade de participar. Considero essa 

atitude importante, pois nem sempre há disponibilidade do aluno para participar 

de cursos do seu interesse, no momento em que são oferecidos. A carga horária 
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dos cursos precisa ser revista, concedendo mais tempo para discussão dos 

assuntos abordados”. 

• “A Escola da AGU tem um déficit muito grande com relação aos cursos voltados 

especificamente ao corpo administrativo da casa, o que desestimula a busca pela 

atualização e estanca a possibilidade de inovação. Verifica-se também que o corpo 

técnico especializado nesta área é ignoto, isto se dá face ao descaso dos gestores 

quanto às funções desempenhadas nos setores administrativos da AGU e sua má 

distribuição de competências”. 

• “Encaro essas oportunidades de ofertas de cursos pela EAGU, por meio de outras 

excelentes escolas e instituições de ensino como a ENAP e o SENAC, salutar para 

a mente dos profissionais que levam a sério seu trabalho. Pena que muitas dessas 

vagas são ocupadas para pessoas descomprometidas com a instituição e que não 

sabem tirar proveito dos bons resultados desses ensinamentos. Pessoalmente, já 

perdi boas oportunidades de reciclagem e treinamentos por motivos diversos e 

alheios a minha vontade, e pelas quais, até hoje, lamento profundamente”. 

• “O problema dos cursos ofertados pela Escola é que são realizados em cursos 

rápidos e muitas vezes não pude fazer os cursos pelos quais mais me interessava. 

De modo que acredito que os recursos para a realização dos cursos deveriam ser 

feitos de maneira mais livre, isto é, o servidor escolhendo o curso que lhe 

interesse e, caso haja relação com a atividade desempenhada, a AGU promova o 

ressarcimento”. 

• “Sugiro a realização de cursos de informática, com mais conteúdo e maior carga 

horária”. 

• “Sei que, em qualquer curso que participei, sempre adquiri algo que me 

acrescentou, porém não acho que tiveram influência na minha vida profissional. 

Não sei se sou muito exigente, porém acho que todos deixaram a desejar, quer 

seja no conteúdo quer seja na maneira como foram transmitidos. Reconheço que 

tudo isso pode ser reflexo de um descontentamento, uma desesperança e uma 

impaciência que se encontram não só em minha pessoa como na de vários antigos 

colegas”. 

• “Os cursos deveriam ter mais tempo de duração para que o programa fosse melhor 

aproveitado para fixação do programa”. 
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5.1.5.2 Cursos de Longa Duração: 

Em relação à avaliação dos cursos de longa duração, com base nos percentuais 

retratados no gráfico 38, constata-se que a maior parte (9%) dos servidores respondentes 

julgou que eles foram de boa qualidade, somando-se ainda 1% deles que afirmou serem de 

muito boa qualidade. Considerando que a iniciativa pessoal tem sido a marca predominante na 

participação dos servidores em cursos de longa duração, conforme constatado no gráfico 19, 

observa-se que, apesar da necessidade de melhoria dos conteúdos e dos instrutores, em geral, 

a qualidade dos cursos de pós-graduação foi bem classificada.  

Esse resultado pode auxiliar a Escola da AGU na elaboração de um ranking contendo 

as instituições de ensino melhor avaliadas, para possibilitar futuras parcerias. Como antes já 

afirmado, mesmo que a contribuição seja diminuta, uma nova capacitação sempre acrescenta 

algo ao conhecimento anterior, porque sempre nos remete a uma nova leitura das antigas 

concepções, ou, ainda, propicia elementos para reforçar a crença anterior. 

Gráfico 38 – Qualidade dos cursos de longa duração ofertados 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 5A – Muito ruim; 5B – Ruim; 5C – Razoável; 5D – 
Boa; 5E – Muito boa; e 5NR – Não respondeu. 

Conforme apresentado no gráfico 39, os cursos de longa duração destacaram-se 

principalmente pelo conteúdo transmitido (6%), seguido da atualidade do tema (4%) e da 

atuação do professor (2%). Novamente, verificou-se a importância do conteúdo ministrado, 

fortalecendo a tendência de aproximação da teoria acadêmica com a prática organizacional, 

conforme comentário relativo ao gráfico 29. 
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Gráfico 39 – Destaques dos cursos de longa duração ofertados 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 11ª – Pelo conteúdo transmitido; 11B – Pela atualidade 
do tema; 11C – Pela atuação/desempenho do instrutor/professor; 
11D – Pela infraestrutura (material didático, estrutura física, 
alimentação etc); e 11NR – Não respondeu 
 

Constata-se, observando o gráfico 40, que o crescimento profissional representou a 

principal vantagem obtida com a participação em cursos de longa duração (9%), diante de 

apenas 2% que alegou o desenvolvimento na função desempenhada como principal vantagem. 

Isto reflete, reiteradamente, o caráter pessoal do interesse neste tipo de curso, sugerindo uma 

total falta de incentivo, tanto da Diretoria de Gestão de Pessoas quanto da Escola da AGU, à 

participação dos servidores em cursos de pós-graduação. 

Gráfico 40 – Vantagem obtida com os cursos de longa duração 

 
Fonte: elaboração própria 
Legenda: 12ª – Financeira; 12B – Crescimento profissional; 12C – 
Mudança de função; 12D – Desenvolvimento na função 
desempenhada; e 12NR – Não respondeu. 
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Apenas dois servidores respondentes desta fase pronunciaram-se dentro do espaço 

reservado para comentários e sugestões, conforme apresentaremos a seguir:  

• “Os cursos de longa duração são específicos para advogados e procuradores, 

faltando incentivo ao corpo administrativo da casa”. 

• “O curso de pós-graduação em Direito foi feito em instituição particular, com 

recursos próprios, bem como  a atualização na língua inglesa. Dessa forma, nunca 

fiz curso de longa duração custeado pela Escola, inclusive, foi muito difícil a 

licença para esvrever a monografia de final de curso da pós-graduação. Deste 

modo, classifico os cursos de longa duração, ofertados pela AGU, como 

insuficientes para a demanda atual”. 

 

5.2 PERCEPÇÃO DOS DIRIGENTES 

 

No que diz respeito à percepção dos dirigentes, sua construção baseou-se na análise 

das informações colhidas através de entrevistas (Apêndice B) realizadas com oito gestores da 

AGU, que, neste estudo, foram assim classificados: dirigentes tipo 1 – ocupantes de cargos de 

direção lotados na sede da AGU, em Brasília/DF; dirigentes tipo 2 – ocupantes de cargos de 

direção lotados em Unidades da AGU localizadas em Recife/PE (quadro 8). 

Visando facilitar a compreensão do conhecimento edificado a partir da percepção dos 

dirigentes, os dados coletados também foram agrupados em cinco categorias de análise, assim 

dispostas: visão sobre a Educação Profissional, expectativas, atuação, desempenho e 

resultados, conforme expostas a seguir.  

 

5.2.1 Visão sobre a Educação Profissional 

Iniciamos o trabalho de coleta das percepções dos dirigentes tipo 1, indagando sobre 

a visão existente acerca da Educação Profissional dentro do atual contexto da Administração 

Pública, diante das mudanças mundiais ocorridas em virtude da crise do Estado. Mudanças 

estas, que, no Brasil, começaram a ser implantadas a partir de 1995. 

Em consequência dessas mudanças, a área de recursos humanos das organizações 

públicas tem sido alvo de transformações, especialmente a partir da edição do Decreto nº 

5.707/2006, o qual estabelece que todas as ações de capacitação funcional no âmbito do 

Serviço Público Federal devem ser orientadas dentro dos moldes da gestão por competências. 

Entretanto, a maioria dos órgãos públicos ainda não adotou esta prática na íntegra, devido à 
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ausência de uma cultura meritocrática que reconheça e valorize as competências dos 

servidores e estimule o desenvolvimento de outras ainda latentes, alavancando a disseminação 

do conhecimento na esfera pública, dentro de um processo de aprendizagem contínua, em 

busca da melhoria da prestação dos serviços à sociedade. 

Essa situação reflete-se em todos os órgãos da Administração Pública brasileira, e 

não é diferente na AGU, embora algumas medidas venham sendo adotadas para transformar 

essa realidade, conforme constatado na entrevista E1, transcrita a seguir:  

O processo de educação profissional requer um planejamento voltado à gestão por 
competências. Cada vez mais são escassos os recursos orçamentários, em especial, 
para capacitação do servidor público, assim torna-se mais que necessário aplica-los 
[sic] de forma eficiente, ou seja, que o servidor possa ser capacitado dentro das 
competências exigidas pelo seu cargo e sua Unidade de exercício, bem como, para 
motivá-lo a crescer profissionalmente. No atual contexto da Administração Pública 
vejo que a capacitação ainda não é um instrumento de gestão, falta planejamento, 
falta cultura de gestão por competências, apesar de todo arcabouço legal, portanto, 
creio que falta vontade ou conhecimento dos gestores públicos para “planejar, 
executar e retroalimentar o processo da educação profissional continuada”. No 
âmbito da AGU existe muito a fazer ainda, creio já ter sido um avanço as 
competências relativas à elaboração do Plano de Capacitação Anual dos servidores 
técnico-administrativos terem sido atribuídas à Diretoria de Gestão de Pessoas, por 
meio do Decreto de Estrutura Regimental, publicado em dezembro de 2010, pois já 
se aplica aqui na AGU as funções de planejamento e gestão por competências. Estão 
sendo examinados os cursos com as necessidades da área respectiva em que o 
servidor trabalha, ou a competência que precisa ser melhor trabalhada para a 
formação do servidor. Na SGA tem-se a visão de formar servidores para ocupar os 
cargos gerenciais da casa, ou seja, se investe na preparação de futuros gerentes.1 

O momento atual é marcado por grandes transformações, e a necessidade de 

qualificação permanente é cada vez mais evidente para que o mundo corporativo possa 

superar qualquer mudança, conforme ressaltado na entrevista E2: 

Partindo do meu próprio exemplo, afirmo que cheguei onde estou porque nunca 
parei de me capacitar. [...] Defendo, plenamente, que qualquer pessoa tende a 
crescer, quanto mais ela se capacitar. Nós nunca paramos de aprender e os temas, 
hoje, mudam muito, se atualizam muito.2 

Em que pese o atual contexto de mudanças que vivenciamos, existem muitas 

resistências a serem rompidas, dentre elas, a acomodação dos servidores representa um grande 

desafio para o alcance da eficiência dentro da Administração Pública, como bem defendido na 

entrevista E3: 

Acredito muito na educação profissional dentro da administração pública e também 
acredito muito no papel fundamental das escolas de governo. O futuro da 
administração está diretamente vinculado à capacitação. Percebo que ainda há, 
dentro da administração, um certo comodismo daqueles que são aprovados no 

                                                 
1 Referente às entrevistas E1, E4, E5, E6, E7 e E8, os relatos que apresentamos são trechos de entrevistas 
concedidas por correio eletrônico. 
2 Quanto às entrevistas E2 e E3, os relatos que apresentamos são trechos de depoimentos extraídos de entrevistas 
gravadas. 



 98

concurso público. O indivíduo acredita que todo o seu esforço universitário e pós-
universitário está focado para a aprovação no concurso público e, uma vez aprovado 
no concurso, a pessoa está pronta. O que a realidade nos mostra, hoje, diante da 
minha experiência pessoal, enquanto Advogada da União e Diretora da Escola da 
AGU, é que, quando se inicia o trabalho na Administração Pública, o mundo é muito 
maior do que aquele visto nos livros, na vida acadêmica, anterior à aprovação. 
Assim, a capacitação técnica é, dentro da administração pública, fundamental para 
localizar o servidor nas suas funções, para melhor diagnosticar quais as deficiências, 
quais as capacidades que ele precisa desenvolver para atuar no âmbito das suas 
atribuições; enfim, a capacitação é fundamental para a evolução e para a eficiência 
do serviço público. É o que destaca o caput do artigo 37 da Constituição Federal – o 
princípio da eficiência, que, na administração pública, está diretamente relacionado à 
capacitação dos servidores. 

Não restam dúvidas quanto à importância do fortalecimento da educação profissional 

dentro das organizações, na mesma medida em que grandes são os desafios para perenizá-la 

dentro da Administração Pública, conforme oportunamente destacado na entrevista E4: 

Não obstante a evidente importância da EDUCAÇÃO PROFISSIONAL para a 
Administração Pública brasileira, entendo que a mesma ainda não atingiu o seu 
adequado nível de reconhecimento. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL é 
fundamental para o bom desempenho das atividades exercidas pelos servidores 
públicos, pois está atrelada ao desenvolvimento de expertises e à criação de centros 
de excelência na Administração Pública.3 

 

5.2.2 Expectativas 

No que concerne às expectativas atuais, foram estabelecidos dois focos principais, 

um voltado para as unidades internas da AGU e o outro direcionado aos conteúdos dos cursos 

ofertados pela Escola da AGU.  

O primeiro foco foi direcionado para as expectativas da Secretaria-Geral de 

Administração - SGA quanto à atuação da Diretoria de Gestão de Pessoas - DGEP e da Escola 

da AGU – EAGU, considerando que as duas unidades organizacionais deveriam atuar de 

forma integrada e sistêmica para propiciar o alcance dos objetivos organizacionais, em virtude 

da natureza de suas atribuições. Essas expectativas foram tratadas nas questões 3 e 5, 

respectivamente, da entrevista E1. 

Quanto à DGEP, a entrevistada afirma que:  

Sou um pouco audaciosa, minha expectativa é de uma atuação proativa, que o 
servidor nem necessite solicitar qualquer coisa, que a própria área tenha 
instrumentos (sistemas) e pessoas (servidores) em quantidade e qualidade suficientes 
para atender às necessidades dos servidores. 

Com relação à EAGU, a entrevistada vislumbra: 

Uma Escola que seja voltada à formação profissional continuada, executando o 
Plano Anual de Capacitação em parceria com outras Escolas de Governo, 

                                                 
3 Os destaques em maiúsculas são da respondente. 



 99

coordenando as parcerias com Universidades e Fundações para implantar Cursos de 
Especialização, Mestrado e Doutorado para o desenvolvimento dos servidores 
administrativos, dos advogados e procuradores. 

As questões partem do entendimento de que a gestão por competências consiste 

numa ferramenta utilizada na gestão estratégica de pessoas, em que a educação profissional 

no setor público - conduzida pelas escolas de governo - representa um subsistema do sistema 

de gestão de pessoas. Dessa forma, observa-se uma distorção na estrutura organizacional da 

AGU, já que a EAGU deveria compor a estrutura da SGA, atuando em total consonância com 

a DGEP na execução de ações que garantam o desenvolvimento dos servidores. Na atual 

estrutura da AGU, tanto a Escola quanto a SGA são órgãos específicos similares, atuando 

independentemente. 

No que tange à expectativa quanto aos cursos/eventos ofertados pela EAGU, 

observou-se que, em geral, os dirigentes do tipo 2 reconhecem a importância da capacitação 

(E5 – “a expectativa é a melhor possível, tendo em vista que tudo que vier para capacitar o 

advogado e o servidor é importante”) e julgam que sejam de bom nível (E6 – “são de bom 

nível”). Entretanto, existem lacunas quanto à oferta de cursos (E7 – “mais cursos para 

atenderem às necessidades profissionais e pessoais dos servidores da AGU”), além de uma 

carência na atualização do levantamento de necessidades de capacitação da AGU (E8 – “a 

expectativa é baixa, visto que não há um levantamento de necessidades de 

treinamento/capacitação constante, isto é, atualizado”) 

 

5.2.3 Desempenho  

Na intenção de obter mais subsídios para construir um entendimento sobre o 

desempenho da Escola da AGU e da DGEP/SGA, foram agrupadas informações colhidas a 

partir da perspectiva da SGA, abordadas nas questões 2 e 4  da entrevista E1. 

Em relação à DGEP (questão 2), a entrevistada afirma: 

É uma área muito importante dentro da organização, pois é a responsável pelo 
principal valor da Instituição – que são as pessoas! A DGEP/SGA/AGU cresceu 
muito qualitativamente nos dois últimos anos, após o mapeamento dos processos e a 
implementação do novo desenho organizacional da Unidade. A atuação passou a ser 
mais proativa, transparente, próxima do servidor. Além disso, foram implantadas 
ações dentro do Programa de Qualidade de Vida da AGU – AGU Mais Vida, que 
fazem com que o servidor tenha orgulho em trabalhar nesta Instituição, exemplifico 
como a Campanha de Vacinação contra Gripe, Semana do Servidor, Datas 
Comemorativas, dentre outras. Em Brasília foi implantado o AGU Medida Certa, 
que foi muito elogiado e que a DGEP está buscando parceiros nos Estados para 
implantar nas capitais onde atuam as Procuradorias Regionais com o apoio das 
Superintendências de Administração. 
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E, quanto à EAGU (questão 4), declara: 

Conheço outras Escolas de Governo e tenho alguns senões à atuação da Escola. 
Creio ter havido em gestões passadas, um erro de caminho sobre a estruturação da 
Escola da AGU, o que faz com que existam sombras de competências entre a Escola 
e a SGA. No meu entender a DGEP é a competente para elaborar, mediante o 
levantamento das necessidades e sob o enfoque da gestão por competências, o Plano 
de Capacitação Anual dos Membros (Advogados e Procuradores) e dos Servidores. 
O esforço é muito grande para ajustar as arestas que ficam no relacionamento entre 
as duas equipes. 

Cada organização possui objetivos a alcançar, para tanto, traça metas e define ações 

para obter o êxito desejado. É incontestável que o desempenho de qualquer organização sofre 

interferências, tanto internas quanto externas, assim como enfrenta vários desafios que devem 

ser superados, razão elementar pela qual se justifica a necessidade de aprofundamento da 

educação profissional em todas as instituições, tanto privadas quanto públicas.  

No âmbito da AGU, verifica-se, segundo a perspectiva da DGEP (questão 2 da 

entrevista E2), que: 

Em termos de capacitação, eu diria que o grande desafio da AGU é ter, de fato, um 
plano anual de capacitação implantado, aprovado. Elaboramos um, no ano passado, 
para ser implantado neste ano. Como primeiro trabalho, posso classificá-lo como 
bom [...]. É importante termos este plano de capacitação porque ele direciona as 
capacitações. Os servidores não fazem qualquer curso, apenas porque querem, não é 
um sorteio; é dentro de uma lógica, dentro de uma necessidade da Administração.  

Entendo que é importante que o servidor busque se capacitar, mas, mais do que isso, 
é importante que a Administração identifique as necessidades e capacite os seus 
servidores, ou seja, a necessidade maior é da Administração. Então, eu tenho que ver 
onde está a minha falha e eu tenho que proporcionar esta capacitação do servidor. 

Sabemos que a garantia fundamental para o êxito de um empreendimento 

organizacional está diretamente relacionada ao apoio da cúpula superior, especialmente no 

que diz respeito ao desenvolvimento de ações estratégicas que otimizem o seu desempenho, 

caso contrário, todo o esforço será inútil. 

Considerando que a DGEP constitui-se na unidade de planejamento responsável 

pelas ações de capacitação direcionadas à área administrativa, integrante da estrutura 

hierárquica, seu desempenho fica atrelado à determinações da cúpula diretiva maior, 

carecendo do seu apoio e da parceria com outras unidades internas, conforme relatado na 

entrevista E2 (questão 10):  

Posso falar pelo lado dos administrativos, e aí falo da secretária geral de 
Administração (Drª Gildenora) e da Adjunta de Gestão (Drª Rosângela). Nós temos 
apoio para o desenvolvimento da área de capacitação. Destaco, apenas, que talvez 
ainda falte um refinamento da articulação com a Escola para que nós possamos 
conseguir mais capacitações para a área administrativa. 
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No que tange ao desempenho da Escola da AGU, os desafios mais contundentes 

dizem respeito, especialmente, ao orçamento destinado às capacitações, aliada à falta de 

sensibilização dos gestores e à frágil estruturação da Escola, conforme verificado na entrevista 

E3 (questão 2): 

Existem muitos desafios e o principal deles é a questão orçamentária. A capacitação 
ainda não é vista como fundamental para muitas instituições, então, qualquer corte 
orçamentário em períodos de restrição, de contingenciamento, gera um impacto 
muito grande na capacitação. Este seria um primeiro fator.  
O segundo fator consiste na falta de consciência, dentro da própria administração, da 
importância da capacitação; ou seja, o chefe que não se conscientiza da relevância 
da capacitação no âmbito da sua Unidade, e isso se verifica em vários momentos, 
primeiramente, a partir do levantamento de demandas, onde o chefe não se importa 
muito em dizer o que precisa; até o momento de liberar o servidor (advogado, 
procurador ou administrativo) para participar de uma capacitação, muitas vezes 
negado sob a alegação do grande volume de trabalho existente. Também não se 
observa muita preocupação na identificação do perfil, numa avaliação de quem 
realmente precisa participar da capacitação. 
Um terceiro fator seria a própria estrutura da Escola, que é muito nova – tem 12 
anos de criação, não está bem consolidada para fazer valer a real importância, o 
verdadeiro papel da capacitação dentro da AGU. Ainda não conseguimos implantar 
um programa de capacitação continuada que esteja vinculada a uma ascensão 
funcional ou gratificação dos servidores. 
Assim, eu citaria estes três grandes desafios: a questão relacionada ao aspecto 
orçamentário-financeiro, o processo educacional das chefias, ou seja, é preciso que 
os líderes da administração sejam os patrocinadores dos grandes projetos de 
capacitação; e a nossa própria estrutura, que talvez derive desse pouco patrocínio. É 
preciso pensar a capacitação com mais calma, mais cautela, e nós não estamos tendo 
esse tempo. Estamos tentando ‘trocar os pneus com o carro ainda em movimento’, e 
isso dificulta um pouco pensar a capacitação com a atenção necessária. 

No âmbito local, a Representação Estadual em Pernambuco enfrenta dificuldades 

com o orçamento centralizado, o que dificulta o atendimento das demandas locais, conforme 

relatado na entrevista E4 (questão 2): 

Acredito que o nosso maior desafio é a conquista de autonomia 
orçamentária/financeira, ou seja, a disponibilização de recursos para serem geridos 
pela própria representação estadual, com vistas à elaboração de um plano de trabalho 
realmente adequado às necessidades locais. A centralização orçamentária em 
Brasília, muitas vezes, nos deixa de "mãos atadas" frente ao desenvolvimento das 
atividades pretendidas. 

A mesma centralização orçamentária tem limitado a atuação da Representação da 

EAGU/PE, causando impacto nos servidores e, consequentemente no trabalho desenvolvido, 

de acordo com o relato extraído da entrevista E4 (questão 4): 

Como explicitado na resposta do item 2, a gestão orçamentária está centralizada em 
Brasília. Assim, as Unidades descentralizadas da EAGU não têm destaque 
orçamentário "próprio". Tudo depende da Direção. Todas as solicitações são 
encaminhadas à [sic] Brasília (Direção da Escola), que avalia a possibilidade da 
contratação. No momento, pode-se afirmar, seguramente, que a dotação 
orçamentária, nos moldes atuais, não acompanha a demanda das necessidades dos 
servidores. 
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Em qualquer tipo de organização, o efeito das capacitações é observado a partir do 

impulso gerado no desempenho dos funcionários no trabalho; sendo, para tanto, essencial 

registrar as impressões dos dirigentes envolvidos diretamente na gestão organizacional, já que 

deles depende o reconhecimento da efetividade das ações de capacitação. De acordo com os 

juízos extraídos das entrevistas com os dirigentes locais (questão 2):  

• “Os eventos sempre ajudam” (E5). 

• “De forma geral, melhoram o desempenho” (E6). 

• “Impulsionam sim, a educação tem que ser continuada” (E7). 

• “Impulsionam pouco, salvo quando há treinamento em sistemas específicos” (E8). 

O convencimento dos dirigentes somente efetiva-se a partir da constatação do salto 

qualitativo no desempenho dos servidores, fazendo deles o principal aliado na difusão da 

educação profissional dentro das organizações. Para tanto, é necessário, entre outras coisas, 

atentar para a realidade na qual as organizações estão inseridas, pois existem fatores que 

podem dificultar o engajamento dos servidores, conforme observado nos relatos obtidos nas 

entrevistas (questão 4), a seguir expostos:  

• “A carência de servidores e advogados na unidade impossibilita uma maior 

participação nos treinamentos” (E5). 

• “A pequena quantidade de vagas nos cursos abertos, oferecidos a todos os 

servidores, independente de sua área de atuação. Quem não é da área acaba 

ocupando o lugar de um servidor da área” (E6). 

• “Falha no planejamento. O calendário dos cursos de um exercício deve sair no 

início do ano, para que todos possam programar-se (servidor e chefia). Por 

experiência própria acho, também, que se deve evitar realizar cursos nos meses de 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Junho e Julho” (E7). 

• “A baixa oferta de vagas nos cursos oferecidos e a falta de interação com as 

atividades desenvolvidas” (E8). 

 

5.2.4 Atuação 

Partindo do pressuposto de que todo efeito provém de uma causa, o bom ou o mau 

desempenho é, na maioria das vezes, consequência de uma boa ou de uma má atuação. Com 

base nesta assertiva, foram reunidos alguns aspectos relacionados à forma pela qual a Escola 

da AGU e a sua Representação Estadual, além da DGEP/SGA vêm atuando, no intuito de 

preencher as lacunas identificadas no desempenho dos servidores. 
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Atualmente, uma das principais orientações relativas à área de recursos humanos, no 

âmbito da administração pública federal, foi consolidada através do Decreto nº 5.707/2006, 

que, conforme informado anteriormente, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, definindo três instrumentos básicos: o plano anual de capacitação, o relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competências. 

Entretanto, a absoluta maioria dos órgãos públicos ainda não adotou esses 

instrumentos em sua totalidade, como é o caso da AGU, ocasionando o surgimento de arestas 

na atuação das unidades envolvidas nas ações de capacitação, carecendo de uma 

sistematização integrada e contínua. 

De acordo com o Diretor da DGEP, na entrevista E2 (questão 3), as ações dessa 

Unidade seguem, parcialmente, as orientações contidas no referido decreto, conforme exposto 

a seguir: 

Sim, de certa forma, sim. Toda a nossa capacitação é orientada a partir desse marco 
legal do Ministério do Planejamento. Ele é a nossa linha mestra. Todo o nosso 
planejamento parte dele, e, depois, nós tentamos estabelecer normativos internos, 
dentro da casa, que ainda carece. 

Da mesma forma, a Diretora da EAGU, esclareceu na entrevista E3 (questão 3), que: 

O Decreto nº 5.707/2006 norteia, basicamente, todas as ações da escola, mas há uma 
dificuldade na implementação dele, uma vez que o mesmo Decreto prevê a 
capacitação orientada pelo mapeamento de competências, mas não existe dentro da 
estrutura da AGU um mapeamento que chegue até a ponta. Há um planejamento 
estratégico implementado, mas não há um mapeamento da competência de cada uma 
das áreas [...]. Quando não se tem este mapeamento escalonado dentro da 
administração, o papel da escola fica um pouco solto, ou seja, a capacitação é 
realizada sem que as competências tenham sido mapeadas. Como exemplo, podemos 
afirmar que um advogado que atua no contencioso precisa deter a competência na 
área de processos, porque ele atua diariamente com processos do contencioso, mas 
isso é intuitivo, porque não há um mapeamento por gestão de competências 
delimitando toda a administração. 
Há uma preocupação da escola com o cumprimento do Decreto, toda a nossa 
atividade, hoje, em algum momento, gira em torno da aplicação dele. Integramos a 
rede de escolas de governo, junto com doze outras escolas coordenadas pela ENAP, 
nos inserimos nas grandes discussões ligadas à capacitação, mas, internamente, 
ainda há dificuldades em capacitação devido à falta de um mapeamento mais 
específico que direcione melhor a ação de capacitação. Tentamos acompanhar e 
atender, mas, orientados pela intuição e não por um planejamento maior. 

Nesse caso, é preciso fazer um ‘mea culpa’ da própria escola em relação a esse 
planejamento. Há uma falta de pessoal qualificado que possa fazê-lo, há uma falta de 
tempo, mas há também a necessidade de que a própria AGU, como um todo, tenha 
esse mapeamento para que possamos trabalhar. É necessária uma atuação gerencial 
que seja maior, pois a escola não pode determinar quais são as competências e, com 
base nelas, capacitar [...]. 

 

Diante do exposto, constata-se que a gestão por competências ainda não foi 

efetivamente adotada na AGU, o que dificulta o dimensionamento e o direcionamento das 
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ações de capacitação, repercutindo diretamente no desempenho individual e institucional, 

conforme verificado através do questionário aplicado aos servidores, uma vez que as ações 

ficam desarticuladas. 

Dando continuidade à investigação, buscou-se identificar quais os critérios adotados 

para estabelecer os eventos de aprendizagem prioritários para a AGU, tanto da parte da 

DGEP, por ser a responsável pelo planejamento das ações de capacitação dos servidores 

administrativos, quanto da Escola da AGU, por ser responsável pelo planejamento das ações 

de capacitação dos membros da carreira, além de arcar com a execução destas ações para todo 

o quadro funcional. 

Em resposta ao questionamento suscitado, o diretor da DGEP esclareceu (questão 4 

da entrevista E2) que: 

Quando nós elaboramos o primeiro PAC (plano anual de capacitação), nós fizemos 
um levantamento junto às Unidades de suas necessidades e, a partir disso, nós 
realizamos uma análise para identificar se o solicitado era condizente com o papel da 
Unidade, se era compatível com as necessidades dela. Assim, eu diria que o grande 
critério é verificar se aquela solicitação de capacitação está atrelada ao perfil da 
Unidade, à necessidade da Unidade [...] se é pertinente com a atividade da AGU. 

Na entrevista E3 (questão 4), a Diretora da EAGU declara que: 

Ao final do exercício, a partir do mês de setembro, é feita uma ampla consulta à 
carreira. Todas as chefias nos dizem quais são as suas deficiências na área de 
capacitação e, com base nesse levantamento, temos um primeiro dado.  
Um segundo dado é retirado dos relatórios da Corregedoria. Quando as correições 
são feitas nas Unidades, a Corregedoria indica a necessidade de capacitação em 
determinadas áreas.  
E um terceiro dado é a capacitação determinada pelos órgãos de direção central. 
Então, nós juntamos estas três grandes fontes de levantamento de demanda para 
determinar quais são as áreas prioritárias de capacitação para o exercício seguinte, 
ou para os próximos dois ou três exercícios, a depender do levantamento feito e do 
tempo necessário para sua execução. 

Complementando as informações fornecidas, relativas aos critérios para 

estabelecimento das prioridades dentro da AGU, buscou-se identificar a existência de algum 

percentual de eventos de aprendizagem pré-fixado para a área jurídica ou finalística e para a 

área administrativa ou meio. 

Em seu relato (questão 5 da entrevista E2) o Diretor da DGEP informou que: 

Aqui na AGU foi estabelecido como critério o percentual de 70% para a área 
jurídica e 30% para a área administrativa. A razão disso se deve ao fato de que esta 
casa é composta de 70% de membros da carreira (advogados e procuradores) e 30% 
de servidores administrativos. 

Já a Diretora da EAGU forneceu um outro enfoque (questão 5 da entrevista E3), 

baseado no mesmo percentual , conforme exposto: 



 105

Pela primeira vez, este ano, fiz questão de fazer constar no plano de capacitação – 
PAC, percentuais e metas a serem cumpridas pela escola. Sempre trabalhamos sem 
metas específicas para a nossa própria equipe, e, este ano, nós temos metas 
específicas.  
Temos que oferecer 5.000 vagas, dentre as quais 3.500 para advogados da União e 
procuradores federais, que compreendem um grupo de 6.000 pessoas, e 1.500 para 
os servidores da área administrativa, para fechar o total de aproximadamente 10.000 
servidores, incluindo não só os próprios servidores da AGU, como também os 
servidores requisitados, porque é nossa a obrigação de capacitá-los. 
Observe como a meta está atrelada ao problema inicialmente relatado: como há uma 
dificuldade muito grande de integrar as chefias ao processo de capacitação, a meta 
da escola é oferecer 5.000 vagas. Por exemplo, para se ter uma ideia do dia a dia da 
escola, foram ofertadas 200 vagas para um curso de Atualização em Processo Civil, 
realizado no auditório da escola – que tem capacidade para 200 pessoas – e tivemos 
um pedido de quase 600 vagas de todas as Unidades. Foram oferecidas 200 vagas e 
só tivemos 10 pessoas inscritas. 
Então, a meta da escola é oferecer as vagas, e foram estabelecidas metas para as 
Unidades de preenchimento dessas vagas, algo que, teoricamente, não poderia ser 
feito, pois não poderíamos criar uma meta para a PGU, a PGF, a CGU e os órgãos 
de direção, mas fizemos isto, à revelia, para que eles também se conscientizem do 
papel deles na capacitação [...].  

Em que pese a fundamentação técnica dos critérios adotados e dos percentuais 

fixados, cumpre destacar que as medidas, baseadas apenas em percentuais e metas, não 

garantem consistência nos resultados, já que não estão atreladas ao perfil dos servidores e nem 

ao perfil das áreas da AGU. Por isso, agregam muito pouco ao desempenho individual e 

institucional. 

A gestão por competências é um instrumento que integra o sistema de gestão 

estratégica de pessoas, cuja conformação básica agrega a educação continuada - executada 

através das universidades corporativas e das escolas de governo; o planejamento de recursos 

humanos e as avaliações de desempenho e de competências. Desse modo, estes instrumentos 

são complementares e interdependentes, e do equilíbrio entre eles depende a manutenção do 

sistema. 

As considerações apresentadas refletem a necessidade de manter-se um bom 

entrosamento entre as unidades organizacionais internas, sobretudo entre aquelas envolvidas 

diretamente no sistema de gestão de pessoas da organização, que, no caso da AGU, são a 

EAGU e a DGEP.  

Esse entendimento pressupõe que o estabelecimento de critérios e prioridades para as 

capacitações deve ser feito em consonância entre as duas unidades, numa verdadeira relação 

de parceria, que extrapola os limites da formalidade e da legalidade organizacional, conforme 

foi observado no pronunciamento do diretor da DGEP, na entrevista E2 (questão 6): 

O Decreto que instituiu a estrutura da AGU estabeleceu que toda a política de 
capacitação dos membros é da responsabilidade da Escola da AGU, toda a política 
de capacitação dos administrativos é da responsabilidade da Secretaria Geral de 
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Administração, e toda a execução é 100% da Escola; tanto que o PAC foi construído 
junto com a Escola. 

A mesma postura também foi detectada na declaração feita pela diretora da EAGU 

(questão 6 da entrevista E3): 

O ato regimental da AGU, de 2010, fraciona a parte de planejamento na área de 
capacitação. O planejamento em relação às ações dos servidores administrativos está 
dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas, e o planejamento e a execução em relação 
ao corpo jurídico está com a Escola da AGU. Então, na verdade, há um 
planejamento conjunto entre a Escola da AGU e a área de gestão de pessoas, mas a 
execução está toda com a escola. A parte jurídica não está coordenada, nem 
planejada, nem pensada junto com a gestão de pessoas, são áreas que, 
necessariamente, não se falam. O relacionamento entre a escola e a Secretaria-Geral 
é muito bom, temos trabalhado numa boa parceria, resultando num entrosamento em 
relação à capacitação dos dois setores, mas, não há um modelo gerencial de pessoas, 
não há qualquer influência da área de gestão de pessoas em relação à Escola [...]. 

Outro ponto considerado nesta pesquisa abordou a forma de elaboração dos 

conteúdos ministrados nos eventos ofertados, no intuito de verificar se houve uma construção 

interativa, baseada numa parceria entre a Escola e os instrutores alocados, no sentido de 

facilitar a transmissão do conhecimento, através de uma comunicação clara e objetiva, que 

gere impacto positivo na aprendizagem dos servidores. 

A postura adotada pela Escola foi esclarecida por sua Diretora (questão 7 da 

entrevista E3) na exposição a seguir apresentada: 

Na grande maioria das ações da Escola da AGU, os eventos são realizados pela 
própria escola, são os chamados eventos internos de capacitação. Por exemplo, num 
Curso de Processo Civil é feito um levantamento dentro do assunto e identifica-se o 
que é preciso falar sobre atualizações na área de recursos. Depois disso, é feita uma 
consulta ao Banco de Talentos interno para identificar quem seria o profissional 
mais capacitado para ministrar esse curso. Posteriormente, é feito um contato com o 
profissional e informado o que se quer no curso para a AGU, ou seja, é o modelo das 
escolas europeias de governo. O nosso corpo jurídico é o nosso corpo docente e é o 
nosso corpo discente; eles são professores e são alunos deles mesmos, remunerados 
pela gratificação prevista no Decreto nº 5.707/06 para pagamento da chamada 
instrutoria interna, que inclusive, hoje, está vinculada à GDAA (gratificação de 
desempenho de atividade de apoio técnico-administrativo) dos servidores da AGU. 
A escola tem que ter, dentro dos eventos por ela realizados, um percentual de 70% 
com instrutoria interna. Então, na grande maioria dos casos, os eventos são 
organizados pela própria escola, com instrutores da própria AGU ou da 
Administração Pública. Nesses casos, há a influência da escola, a customização do 
curso, ou seja, o curso é nosso, feito do jeito que nós queremos e necessitamos. 
E há um outro enfoque, outra perspectiva, que são os cursos de mercado. São áreas 
que não conseguimos atender com a instrutoria interna ou porque existem pessoas 
mais capacitadas para falar sobre o assunto, como por exemplo a área de TI, a área 
de gestão, alguns temas sensíveis na área de licitações e contratos; enfim, em relação 
a algumas áreas, ainda é necessária a contratação de mercado. Em relação a esses 
cursos, que são de curta duração – dois, três ou quatro dias – não há nenhuma 
influência nossa, nem sequer contato com o professor, nós adquirimos o curso no 
mercado. 
Em alguns poucos cursos, adquiridos no mercado, há influência da escola, como, por 
exemplo, a pós-graduação da UNB. É uma pós-graduação contratada de uma grande 
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universidade, onde a escola, de alguma forma, influencia no conteúdo, abordando 
assuntos de interesse da AGU no material que eles já possuem. 

Ainda no que concerne ao estabelecimento de parcerias, cumpre destacar que este 

tipo de relacionamento é tão importante entre os pares internos quanto entre os externos, pois 

ele está atrelado à comunicação organizacional. A falha de comunicação tem sido responsável 

por danos e prejuízos incalculáveis às organizações, pois tem implicado em retrabalho, baixo 

desempenho e altos custos, humanos e financeiros.  

A partir dessa realidade, as organizações passaram a investir na educação 

profissional como alternativa para superar tantas fragilidades, cada vez mais expostas pelas 

mudanças em curso. Por outro lado, essa situação também tem repercutido no comportamento 

dos próprios servidores, que passaram a buscar novas e constantes atualizações do seu 

conhecimento, através da participação em capacitações patrocinadas pelas organizações, que, 

por vezes, não conseguem arcar com a demanda instalada, principalmente nas instituições que 

não possuem uma área de gestão de pessoas efetivamente estruturada. Inquestionavelmente, 

as capacitações devem estar atreladas aos objetivos da organização e compatibilizadas com a 

área de atuação e com o perfil do servidor, evitando distorções no processo. 

De acordo com o diretor da DGEP (questão 7 da entrevista E2), esse comportamento 

tem sido observado nos eventos da AGU, conforme declara: 

Os servidores têm demonstrado interesse. Em alguns eventos feitos aqui (na sede da 
AGU), temos feito uma pesquisa de satisfação e todos têm demonstrado gostar. 
Acredito que, a partir do momento em que a capacitação passa a ser vinculada ao 
desenvolvimento do trabalho – isso como projeto embrionário da gestão por 
competência, o servidor fica satisfeito em fazer a capacitação porque sabe que ela 
será útil para a realização do trabalho dele, para o desenvolvimento das tarefas dele. 

No entendimento da diretora da Escola (questão 8 da entrevista E2) há controvérsias 

nas reclamações suscitadas, conforme esclarecido em seu relato: 

O que se verifica é que quem quer se capacitar, se capacita; não acredito que haja 
demanda reprimida para quem quer se capacitar. Entretanto, há um ponto muito 
sensível, discutido com o corregedor da AGU, que nos informou receber 
reclamações de determinadas Unidades informando que não houve oferta de curso. 
Na realidade, houve a oferta, mas não no momento e do jeito que o servidor quer, e 
também há o chefe que não libera. 
[...] Tenho dificuldade em afirmar que existe demanda reprimida, porque isto ainda 
não está muito claro, já que sempre existem pessoas dizendo que não conseguiram 
uma vaga. 
Existem cursos que sempre terão demandas reprimidas, como por exemplo um curso 
de inglês, mesmo que seja aberto um curso com 10.000 vagas, ainda haverá pessoas 
reclamando que não foram capacitadas, porque este é um tipo de curso que todo 
mundo quer. Entretanto, um curso pro dia a dia do servidor, como por exemplo de 
Sistemas Operacionais da AGU (AGUDOC, SICAU), se forem abertas 700 vagas, 
elas não serão preenchidas. Se você praticamente não obrigar o servidor, ele não se 
qualifica. Então, acredito que há uma demanda reprimida daquilo que o servidor 
quer fazer, que não necessariamente é o que a Administração precisa.  
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É possível alegar que a restrição orçamentária nos impeça de fazer tudo, que não 
permita alcançar todo o público que precise, [sic] mas estamos fazendo. Assim, 
podemos concluir que há uma demanda reprimida, mas ela é resultado de uma série 
de fatores que não dependem unicamente da iniciativa da escola. 

A escassez de recursos financeiros é fato incontestável para todas as organizações. A 

dotação orçamentária destinada aos órgãos públicos tem sofrido restrições sucessivas, que 

atingem frontalmente a área de capacitação, razão pela qual, na gestão estratégica de pessoas, 

todo o planejamento de recursos humanos é elaborado em função do orçamento definido para 

o exercício financeiro. Por esse motivo, é necessário definir as prioridades para a organização, 

traçar objetivos e metas, e direcionar todos os esforços para alcançar as pretensões 

estabelecidas.  

Tal juízo é confirmado na exposição do Diretor da DGEP (questão 8 da entrevista 

E2) a seguir transcrita, quando questionado sobre a compatibilidade da dotação orçamentária, 

destinada à capacitação, com a demanda dos servidores: 

Creio que não. Acredito que, se houvesse uma redefinição de prioridades, nós 
conseguiríamos capacitar muito mais. Hoje, existem cerca de 19 ou 20 processos de 
capacitação que foram recusados sob o argumento de falta de recursos 
orçamentários, e, ao meu ver, não é isso. O recurso existe, a questão é apenas 
redefinir as prioridades da casa. 

Na visão da Diretora da Escola (questão 9 da entrevista E3), o problema da dotação 

orçamentária destinada à EAGU fica mais significativo em virtude da crescente demanda das 

capacitações, motivada pelo aumento do quantitativo de servidores, espalhados por todo o 

Brasil, com necessidades diversas e peculiares. 

A dotação orçamentária não acompanha a demanda, conforme os relatórios da 
escola, tanto os orçamentários quanto os de execução, disponibilizados no endereço 
eletrônico da AGU [...].  
O que se percebe é que não houve falta de execução da verba; o que ocorreu foi um 
problema de cortes sucessivos que a administração sofreu e que impactaram 
diretamente no orçamento da Escola da AGU. 
Comparando com outras escolas de governo, a Escola da AGU tem o menor 
percentual ‘per capita’ existente na Esplanada. Escolas próximas, como o Centro de 
Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem um orçamento de quase R$ 
3.000.000,00 para capacitar algo em torno de 3.000 pessoas; enquanto a AGU tem 
um orçamento de R$ 3.400.000,00 para capacitar cerca de 10.000 pessoas. E, ainda, 
desses R$ 3.400.000,00, R$ 2.000.000,00 são para a manutenção da biblioteca 
digital e compra de livros e periódicos, o que faz com que sobre para a capacitação, 
em sentido estrito, R$ 1.400.000,00. Isso é muito pouco, tanto que alguns programas 
de pós-graduação, mestrado e doutorado, foram suspensos por conta da falta de 
recursos orçamentários para atender a essa demanda. 
Definitivamente, a dotação orçamentária não vem acompanhando as necessidades. A 
carreira vem crescendo, é uma carreira nova, e há uma dificuldade muito grande em 
capacitar uma carreira tão heterogênea como a nossa, porque temos pessoas que 
precisam de curso básico de informática e temos outras que precisam de mestrado e 
doutorado na área de petróleo e gás, por exemplo. É um público muito distinto, tem 
pessoas que realmente precisam de capacitação e outras que estão num nível de 
qualificação acima da média. É um público gigantesco, espalhado por todo o país e, 
hoje, o orçamento não nos atende. 
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A mesma questão orçamentária também tem prejudicado a atuação da Representação 

Estadual da EAGU/PE (questão 3 da entrevista E4), conforme o relato de sua Coordenadora 

local: 

Frente às restrições orçamentárias que ora vivenciamos, nossa atual sistemática 
consiste na busca permanente por colaboradores que aceitem ministrar cursos, 
palestras e oficinas, gratuitamente, em troca de certificados de conferencista, 
palestrante ou facilitador. Não obstante as dificuldades enfrentadas, temos 
conseguido oferecer ao menos um evento por mês. Outro ponto de importância a 
destacar é o fato de ‘abrirmos as portas’ da Escola da AGU em Pernambuco para os 
servidores de outros órgãos da Administração Pública Federal, Direta e Indireta, 
assessorados pelos órgãos de Consultoria Jurídica da União, estes vinculados à 
AGU, como medida complementar e acessória à atividade de assessoramento 
jurídico da União. Partimos do pressuposto de que equipes bem treinadas, [sic] 
formam processos de qualidade, repercutindo favoravelmente sobre as atividades 
dos órgãos de Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União. 

Paralelamente aos desafios enfrentados, a Escola da AGU também encontra certa 

resistência por parte de alguns gestores que dificultam a liberação dos servidores para 

participarem de capacitações, alegando a carência do quadro funcional diante da demanda de 

trabalho existente, conforme exposto em alguns relatos da própria diretora da Escola. Além do 

mais, muitos servidores, principalmente os da área administrativa, encontram-se 

desestimulados diante da falta de perspectiva no órgão, em virtude da inexistência de um 

plano de carreira estruturado.  

Diante do quadro exposto, a conscientização e o envolvimento dos gestores são 

fatores importantes para estimular a participação dos servidores nas ações de capacitação. Por 

sua vez, o efetivo reconhecimento desses gestores acerca da relevância da capacitação só será 

conquistado quando as capacitações realizadas traduzirem-se em melhoria real do 

desempenho no trabalho. 

Em que pese a veracidade da situação, o discurso dos dirigentes locais (questão 3), 

retrata outra realidade, conforme exposto a seguir: 

• “Sim. Procuro sempre estimular a participação de todos nos eventos promovidos 

pela Escola da AGU” (E5). 

• “São estimulados a participarem e a buscarem alternativas para se capacitarem, 

porém observo que um número significativo espera que a instituição faça todo o 

processo: identifique a defasagem, providencie o curso e a inscrição do servidor” 

(E6). 

• “Sim. Sempre estimulamos” (E7). 
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• “Sim. Na PRU/5, há o incentivo constante para que os servidores e advogados 

busquem o aperfeiçoamento acadêmico e profissional. Sendo inclusive uma das 

metas do plano de ação da PRU/5” (E8). 

 

5.2.5 Resultados 

Encerrando a análise das entrevistas realizadas, buscou-se identificar a existência de 

indicadores para mensurar os resultados obtidos com as capacitações ofertadas, a fim de 

avaliar as ações desenvolvidas pela Escola da AGU e suas representações estaduais, como 

também pela DGEP, tendo sido identificadas, ainda, algumas críticas e sugestões dos gestores 

locais (dirigentes tipo 2) quanto à atual formatação da oferta de cursos utilizada pela escola, 

conforme expostos a seguir. 

O monitoramento e a avaliação são instrumentos estratégicos de gestão. O 

monitoramento permite a intervenção durante o desenvolvimento da ação, servindo para 

ajustar possíveis distorções que inviabilizem o resultado desejado. Já a avaliação consiste na 

medição do resultado alcançado, identificando as deficiências, para corrigi-las, e as eficácias, 

para disseminá-las. 

Esta pesquisa constatou que esses instrumentos ainda não são efetivamente utilizados 

pela Escola da AGU e pela DGEP. O processo avaliativo formal encontra-se em fase 

embrionária, na qual os primeiros resultados começarão a ser avaliados no final do ano em 

curso, conforme verificado nas exposições feitas. 

De acordo com o diretor da DGEP (questão 9 da entrevista E2): 

Nós construímos agora (em meados de 2011), o que chamamos de RAC – Relatório 
Anual de Capacitação. Coletamos os dados existentes nas planilhas da Escola e 
outros dados nossos e criamos uma planilha onde são indicados os servidores que 
foram capacitados, quantas horas cada um tem de capacitação, qual foi o tipo de 
capacitação, se a capacitação foi dada por escolas de governo, se incorreu em custo 
ou não, os que foram recusados, etc. É um trabalho, bem ‘caseiro’ mesmo, mas, que 
nos permite ter um acompanhamento, um gerenciamento das capacitações da área 
administrativa. 

Segundo a Diretora da EAGU (questão 10 da entrevista E3): 

Todas essas avaliações começaram nesse novo plano de capacitação. Para o próximo 
ano, como análise retrospectiva de 2012, vai ser possível analisar indicadores; mas, 
até então, não havia nenhum indicador. 

A Coordenadora da Representação Estadual da EAGU (questão 5 da entrevista E4), 

reafirma a inexistência de indicadores para a avaliação, agravada pela acumulação de função 

pelos dirigentes, o que constitui-se, atualmente, em prática generalizada nos órgãos públicos. 

A EAGU/PE ainda não tem indicador próprio, uma vez que na atual gestão ainda 
não houve tempo hábil para adotar critérios mais objetivos de mensuração dos 
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resultados. Importa destacar, ainda, que os Coordenadores das Unidades 
descentralizadas da EAGU não exercem tal encargo em caráter exclusivo, mas 
dividem o exercício dessa atribuição com a de Advogado da União ou de Procurador 
Federal de linha. [...]. Tal cumulação é um fator que realmente dificulta o 
aperfeiçoamento e a profissionalização da gestão das Escolas Estaduais e Regionais, 
[sic] da AGU. Entretanto, esta questão já foi transferida à Direção da Escola, que 
estuda caminhos para sua resolução. 

A inexistência de indicadores que possibilitem a realização de avaliações das ações 

desenvolvidas acarreta uma série de problemas que inviabilizam a análise do desempenho 

organizacional. Em alguma medida, todos os recursos são desperdiçados, já que não existem 

parâmetros de análise. O desgaste humano é inevitável, pois as pessoas não sabem o que 

fazem, por que fazem e, ainda pior, para que fazem; gerando um clima de desmotivação geral. 

Além disso, o desgaste financeiro é recorrente, pois, como não é possível identificar as falhas, 

o orçamento continua sendo mau empregado, mantendo-se as mesmas deficiências que 

alimentam um ciclo vicioso e desagregador dentro das organizações. 

No intuito de aprofundar nossa análise, foi aberto um espaço para emissão de críticas 

e sugestões (questão 5), introduzido na última questão abordada nas entrevistas realizadas 

com os gestores locais (E5, E6, E7 e E8)4, a seguir expostas: 

• “Como se trata de um órgão de consultoria (CJU/PE) seria mais interessante que não 

ocorressem eventos no período compreendido entre outubro e dezembro, de cada ano, 

tendo em vista que esse período é o mais crítico na área consultiva” (E5). 

• “Entendo que as capacitações, em primeiro plano, deveriam atender as demandas ou 

carências da instituição” (E6) 

• “A AGU, por questões de recursos, tem investido em cursos virtuais para uma geração 

presencial. Acredito que os cursos virtuais fazem parte do futuro. Excelente iniciativa 

da AGU, mas este procedimento causa quebra de paradigmas.  

A AGU deve descentralizar a gestão dos cursos. No meu entendimento, as SADs, 

principalmente em relação à capacitação de servidores administrativos, deveriam 

assumir este papel e ter anualmente um recurso específico para administrar. Nesse 

sentido, deveriam evitar comprar cursos prontos de empresas e contratar o 

profissional, pagando a hora-aula” (E7). 

                                                 
4 Na Entrevista 8 (E 8), não houve resposta à questão 5. 
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5.3 COMBINANDO AS PERCEPÇÕES 

 

Conforme referenciado anteriormente, esta pesquisa foi motivada pela intenção de 

identificar qual a contribuição dos eventos de aprendizagem ofertados pela Escola da AGU 

para aprimorar o desempenho profissional dos membros da carreira, dos servidores 

administrativos e dos dirigentes da Advocacia Geral da União. 

Na tentativa de elucidar essa questão, a contribuição dos eventos foi verificada em 

termos de quantidade, qualidade e efetividade, extraídos a partir da combinação das 

percepções dos servidores e dos dirigentes, conforme passaremos a expor. 

 

5.3.1 Quantidade 

Em termos de quantidade, constatou-se que a participação em cursos de curta 

duração (79%) foi bastante superior ao número de participações em cursos de longa duração 

(11%), conforme apresentado nos gráficos 12 e 13. Atribuímos essa diferença à falta de 

incentivo da AGU, uma vez constatado que o financiamento dos cursos de curta duração 

(60%) foi predominante sobre os cursos de longa duração (cerca de 5%), de acordo com os 

gráficos 16 e 17. 

Esses dados refletem a política interna adotada pela AGU no que tange às ações de 

capacitação de pessoas, justificada pelo percentual de eventos fixados para as áreas jurídica 

(70%) e administrativa (30%), estabelecido em função do quantitativo de membros da carreira 

e de servidores administrativos existente (questão 5 das entrevistas E2 e E3), além da restrição 

orçamentária frequentemente imposta às ações de capacitação (questão 9 da entrevista E3). 

Entretanto, também foi destacado (questão 8 entrevista E2) que uma redefinição de 

prioridades equacionaria esse problema, mais fortemente observado pela Representação 

Estadual da EAGU (questão 4 da entrevista E4) já que a gestão orçamentária está centralizada 

em Brasília. 

Diante do exposto, é evidente que a quantidade de cursos de curta duração ofertados 

pela Escola da AGU pode ser classificada como boa, enquanto a quantidade de cursos de 

longa duração é bastante deficitária. 
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Nesse sentido, considerando que a dotação orçamentária tem sido indicada como a 

grande responsável pela restrição na oferta de capacitações, é imperiosa a necessidade de uma 

redefinição de prioridades e percentuais para ampliar a participação dos servidores nesses 

eventos. 

De acordo com os atuais quantitativos de membros da carreira (5.763 pessoas) e de 

servidores administrativos (4.211 pessoas), indicados na tabela 6, os percentuais fixados para 

os membros (70%) e para os servidores (30%) estão desatualizados, devendo ser corrigidos 

para 60% e 40%, respectivamente. Esta medida otimizará a oferta de cursos para a área 

administrativa da AGU, não prescindindo da necessidade de redefinição de prioridades de 

capacitação para a instituição, com o objetivo de estabelecer um alinhamento estratégico das 

ações de capacitação com os objetivos institucionais. 

Essa redefinição de prioridades é fundamental, já que a principal motivação, alegada 

pelos servidores, para a participação nos cursos de curta duração (gráfico 15) foi a melhoria 

no desempenho da função (46%), demonstrando o reconhecimento das fragilidades existentes 

na atividade desenvolvida como elementos que interferem nos objetivos institucionais. Em 

contrapartida, o crescimento profissional (7%) foi indicado como o principal motivo para a 

participação em cursos de longa duração (gráfico 20), evidenciando a predominância de 

razões de cunho também pessoal sobre os interesses institucionais. 

Em resumo, no tocante à quantidade de cursos ofertados, com base na percepção dos 

servidores, constatou-se que: 

a) o quantitativo de servidores que participaram dos cursos de curta duração (79%) 

foi bastante superior ao quantitativo de servidores que participaram dos cursos 

de longa duração (11%); 

b) o incentivo à participação em cursos de curta duração (60%) é superior à 

participação em cursos de longa duração (5%); 

c) a melhoria no desempenho da função foi indicada como o principal motivo para 

a participação nos cursos de curta duração (46%); e 

d) o crescimento profissional foi indicado como o principal motivo para a 

participação nos cursos de longa duração (7%); 
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5.3.2 Qualidade 

Verificou-se que, para a maior parte dos servidores respondentes, em geral, os cursos 

ofertados foram de boa qualidade, tanto os de curta duração (42%) quanto os de longa 

duração (10%), conforme observado nos gráficos 35 e 38.  

Isto é consequência da adoção de certos critérios para o estabelecimento das 

prioridades, destacando-se que os cursos para a área administrativa são determinados a partir 

da realização de um levantamento de necessidades junto às unidades vinculadas, no qual, 

segundo o diretor da DGEP - questão 4 entrevista E2, “[...] o grande critério é verificar se 

aquela solicitação de capacitação está atrelada ao perfil da Unidade, à necessidade da Unidade 

[...] se é pertinente com a atividade da AGU”. O mesmo diretor afirma também que (questão 2 

da entrevista E2): 

[...] Os servidores não fazem qualquer curso apenas porque querem, não é um 
sorteio, é dentro de uma lógica, dentro de uma necessidade da Administração. 
Entendo que é importante que o servidor busque se capacitar, mas, mais do que isso, 
é importante que a Administração identifique as necessidades e capacite os seus 
servidores, ou seja, a necessidade maior é da Administração. 

Quanto aos cursos para a área jurídica, a direção da Escola (questão 4 da entrevista 

E3) afirma que: 

Ao final do exercício, a partir do mês de setembro, é feita uma ampla consulta à 
carreira. Todas as chefias nos dizem quais são as suas deficiências na área de 
capacitação e, com base nesse levantamento, temos um primeiro dado.  
Um segundo dado é retirado dos relatórios da Corregedoria. Quando as correições 
são feitas nas Unidades, a Corregedoria indica a necessidade de capacitação em 
determinadas áreas.  
E um terceiro dado é a capacitação determinada pelos órgãos de direção central.  
Então, nós juntamos estas três grandes fontes de levantamento de demanda para 
determinar quais são as áreas prioritárias de capacitação para o exercício seguinte, 
ou para os próximos dois ou três exercícios, a depender do levantamento feito e do 
tempo necessário para sua execução. 

Em que pese a boa classificação qualitativa concedida aos cursos ofertados, o 

conteúdo ministrado não provocou grande impacto nos participantes, permanecendo, para 

61% dos respondentes que participaram de cursos de curta duração e para 10% dos que 

participaram de cursos de longa duração, dentro da expectativa prevista (gráficos 21 e 26). 

Mesmo assim, segundo os gráficos 36 e 39, o conteúdo transmitido foi indicado como o 

principal destaque para a maioria dos respondentes que participaram dos cursos de curta 

duração (44%), e, da mesma forma, para a maioria dos respondentes que participaram dos 

cursos de longa duração (6%).  
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Essa constatação confirma-se quando a maioria dos servidores respondentes (32%), 

afirma que o conteúdo abordado nos cursos de curta duração estimulou muitas vezes sua 

vontade de participar de outros cursos (gráfico 23), enquanto a maioria relativa dos servidores 

respondentes (6%) julgou que o conteúdo abordado nos cursos de longa duração apenas 

algumas vezes estimulou sua vontade de participar de outros cursos dessa natureza (gráfico 

28). 

Em essência, no que se refere à qualidade dos cursos ofertados, percebida pelos 

servidores, verificou-se que: 

a) em geral, os cursos de curta (42%) e de longa (10%) duração foram de boa 

qualidade; 

b) o conteúdo transmitido, nos cursos de curta e de longa duração (Anexos I e II), 

foi indicado como o principal destaque para a maioria dos respondentes; 

c) o conteúdo ministrado, nos cursos de curta (61%) e de longa (10%) duração,  não 

provocou grande impacto na expectativa dos participantes, permanecendo dentro 

do esperado; 

d) nos cursos de curta duração, o conteúdo abordado (Anexo I) muitas vezes 

estimulou a vontade dos servidores de participar de outros cursos (32%); e 

e) nos cursos de longa duração, apenas algumas vezes o conteúdo (Anexo II) 

estimulou a vontade dos servidores de participar de outros cursos dessa natureza 

(6%). 

Nesse contexto, é possível deduzir que o problema com o conteúdo ministrado tenha 

mais destaque em virtude da forma como ele tem sido abordado pelos instrutores, ou seja, a 

didática e a metodologia utilizadas por eles. A qualidade dos instrutores/professores é 

fundamental para a aprendizagem dos alunos, considerando a heterogeneidade de níveis de 

conhecimentos e habilidades que um grupo/turma pode ter. Cabe a eles conduzir os trabalhos 

de forma acessível, dinâmica e reflexiva para despertar o interesse e novas atitudes que 

repercutam no desempenho dos servidores/alunos, conforme observado por um dos 

respondentes: “Acredito que a concepção dos cursos deveria primar pelo profissionalismo da 

capacitação. Via de regra, os cursos são montados a partir da disposição generosa de alguns 

colegas, que nem sempre tem [sic] experiência em capacitação e, por isso, realizam 

exposições com bom conteúdo, mas didática insuficiente”. 
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Essa observação encontra amparo no relato da diretora da Escola (questão 7 da 

entrevista E3): 

Na grande maioria das ações da Escola da AGU, os eventos são realizados pela 
própria escola, são os chamados eventos internos de capacitação. Por exemplo, num 
Curso de Processo Civil é feito um levantamento dentro do assunto e identifica-se o 
que é preciso falar sobre atualizações na área de recursos. Depois disso, é feita uma 
consulta ao Banco de Talentos interno para identificar quem seria o profissional 
mais capacitado para ministrar esse curso. Posteriormente, é feito um contato com o 
profissional e informado o que se quer no curso para a AGU, ou seja, é o modelo das 
escolas europeias de governo. O nosso corpo jurídico é o nosso corpo docente e é o 
nosso corpo discente; eles são professores e são alunos deles mesmos, remunerados 
pela gratificação prevista no Decreto nº 5.707/06 para pagamento da chamada 
instrutoria interna, que inclusive, hoje, está vinculada à GDAA (gratificação de 
desempenho de atividade de apoio técnico-administrativo) dos servidores da AGU. 
A escola tem que ter, dentro dos eventos por ela realizados, um percentual de 70% 
com instrutoria interna. Então, na grande maioria dos casos, os eventos são 
organizados pela própria escola, com instrutores da própria AGU ou da 
Administração Pública. Nesses casos, há a influência da escola, a customização do 
curso, ou seja, o curso é nosso, feito do jeito que nós queremos e necessitamos. 
E há um outro enfoque, outra perspectiva, que são os cursos de mercado. São áreas 
que não conseguimos atender com a instrutoria interna ou porque existem pessoas 
mais capacitadas para falar sobre o assunto, como por exemplo a área de TI, a área 
de gestão, alguns temas sensíveis na área de licitações e contratos; enfim, em relação 
a algumas áreas, ainda é necessária a contratação de mercado. Em relação a esses 
cursos, que são de curta duração – dois, três ou quatro dias – não há nenhuma 
influência nossa, nem sequer contato com o professor, nós adquirimos o curso no 
mercado. 
Em alguns poucos cursos, adquiridos no mercado, há influência da escola, como, por 
exemplo, a pós-graduação da UNB. É uma pós-graduação contratada de uma grande 
universidade, onde a escola, de alguma forma, influencia no conteúdo, abordando 
assuntos de interesse da AGU no material que eles já possuem. 

Quanto à Representação Estadual da EAGU/PE, a situação se tornou mais delicada, 

conforme esclarecido na entrevista E4 (questão 3): “frente às restrições orçamentárias que ora 

vivenciamos, nossa atual sistemática consiste na busca permanente por colaboradores que 

aceitem ministrar cursos, palestras e oficinas, gratuitamente, em troca de certificados de 

conferencista, palestrante ou facilitador”. 

Diante do exposto, constata-se, mais uma vez, que a questão orçamentária tem 

provocado sérias repercussões no desempenho da Escola e de suas representações Estaduais, 

estando ainda atrelada a uma falta de consciência dos gestores quanto à relevância da 

capacitação para toda a instituição, e associada à frágil estrutura da EAGU, que ainda não 

consolidou sua atuação, de acordo com o relato de sua Diretora (questão 2 da entrevista E2).  

Essa conjuntura representa um tríplice desafio para a Escola da AGU, cujo 

enfrentamento deve acontecer em parceria com a DGEP/SGA, visando o fortalecimento da 

gestão administrativa da AGU, pois disto depende o alcance da excelência organizacional. 
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5.3.3 Efetividade 

Nessa categoria, foram agrupadas questões que consubstanciassem o verdadeiro 

resultado obtido com a participação nos eventos de aprendizagem. 

Segundo 44% dos respondentes, a principal vantagem obtida com os cursos de curta 

duração consistiu na melhoria do desempenho da função exercida (gráfico 37), enquanto nos 

cursos de longa duração, o crescimento profissional (gráfico 40) despontou como a principal 

vantagem para a maioria relativa dos respondentes (9%), reforçando nossas constatações a 

respeito da interferência de interesses pessoais na realização de cursos de longa duração. 

No que concerne ao conteúdo explorado nos eventos de curta duração (gráfico 22), 

verificou-se que ele garantiu boa contribuição para a melhoria do desempenho no trabalho 

(41%), além de muitas vezes permitir a realização de conexões com a atividade profissional 

por eles desenvolvida na AGU (39%), de acordo com o gráfico 24. Entretanto, o gráfico 25 

demonstra que apenas algumas vezes este mesmo conteúdo estimulou a criatividade no 

trabalho para a maioria dos respondentes (36%). 

Quanto à aprendizagem advinda da participação nos eventos de curta duração, 

segundo 44% dos respondentes (gráfico 31), apenas algumas vezes ela foi transferida aos 

colegas, muito embora 46% dos servidores respondentes tenham reconhecido ser de grande 

importância a transmissão do conhecimento adquirido aos colegas (gráfico 32). 

No tocante ao conteúdo explorado nos cursos de longa duração, contatou-se que a 

maior parte dos servidores asseverou que o conteúdo ministrado teve boa (5%) contribuição 

para o seu desempenho no trabalho (gráfico 27), além de 6% dos respondentes afirmarem que 

muitas vezes o conteúdo propiciou a realização de conexões com o trabalho desenvolvido 

(gráfico 29). Quanto ao possível impacto gerado sobre a criatividade dos servidores, 

verificou-se a ocorrência do mesmo percentual nos dois principais resultados: 6% dos 

respondentes afirmaram que algumas vezes o conteúdo abordado nos cursos estimulou o 

desenvolvimento de atitudes inovadoras e outros 6% declararam que isto ocorreu muitas 

vezes (gráfico 30). 

Em relação à aprendizagem obtida com a participação nos eventos de longa duração,  

a maioria relativa dos respondentes que participaram destes cursos (8%) afirmou que o 

aprendizado apenas algumas vezes foi transmitido aos colegas (gráfico 33), embora o mesmo 

percentual de respondentes (8%) tenha afirmado ser de grande importância a transmissão 

desse aprendizado aos colegas (gráfico 34). 
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Em síntese, e, resguardadas as devidas proporções, constatou-se que, na percepção 

dos servidores:  

a) a principal vantagem obtida com os cursos de curta duração consistiu na 

melhoria no desempenho da função exercida (44%); e 

b) a principal vantagem obtida com os cursos de longa duração foi o crescimento 

profissional (9%). 

Quanto aos conteúdos abordados nos cursos de curta e de longa duração (Anexos I e 

II): 

a) propiciaram boa contribuição para a melhoria do desempenho no trabalho (41% 

nos cursos de curta duração e 5% nos cursos de longa duração); 

b) muitas vezes permitiram a realização de conexões com a atividade profissional 

desenvolvida (39% nos cursos de curta duração e 6% nos cursos de longa 

duração); e 

c) algumas vezes estimularam sua criatividade no trabalho, propiciando o 

desenvolvimento de atitudes/ações inovadoras (36% nos cursos de curta duração 

e 6% nos cursos de longa duração); 

No que diz respeito à aprendizagem obtida através da participação nos cursos de 

curta e de longa duração, verificou-se que: 

a) Algumas vezes ela foi transmitida aos colegas (44% nos cursos de curta duração 

e 8% nos cursos de longa duração); 

b) Sua transmissão aos colegas foi considerada de grande importância (46% nos 

cursos de curta duração e 8% nos cursos de longa duração). 

Diante do exposto, é possível que a mediana expressão dos resultados identificados 

seja um reflexo da débil articulação interna existente entre a Escola e a DGEP/SGA, 

provocada pela própria estrutura organizacional da AGU, conforme verificado na entrevista 

E3 (questão 6):  

O ato regimental da AGU, de 2010, fraciona a parte de planejamento na área de 
capacitação. O planejamento em relação às ações dos servidores administrativos está 
dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas, e o planejamento e a execução em relação 
ao corpo jurídico está com a Escola da AGU. Então, na verdade, há um 
planejamento conjunto entre a Escola da AGU e a área de gestão de pessoas, mas a 
execução está toda com a escola. A parte jurídica não está coordenada, nem 
planejada, nem pensada junto com a gestão de pessoas, são áreas que, 
necessariamente, não se falam. O relacionamento entre a escola e a Secretaria-Geral 
é muito bom, temos trabalhado numa boa parceria, resultando num entrosamento em 
relação à capacitação dos dois setores, mas, não há um modelo gerencial de pessoas, 
não há qualquer influência da área de gestão de pessoas em relação à Escola [...] 
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Apesar das atribuições da Escola e da DGEP estarem formalmente definidas, muitas 

atividades desenvolvidas perpassam as duas unidades organizacionais, podendo gerar 

desacordos, em virtude da adoção de entendimentos divergentes, conforme observado na 

entrevista E2 (questões 6 e 10, respectivamente): 

O decreto que instituiu a estrutura da AGU estabeleceu que toda a política de 
capacitação dos membros é da responsabilidade da Escola da AGU, toda a política 
de capacitação dos administrativos é da responsabilidade da Secretaria Geral de 
Administração, e toda a execução é 100% da Escola; tanto que o PAC foi construído 
junto com a Escola. 

[...] Destaco, apenas, que talvez ainda falte um refinamento da articulação com a 
Escola para que nós possamos conseguir mais capacitações para a área 
administrativa.  

Além do mais, também podem ocorrer lacunas de atuação, conforme relatado na 

entrevista E4 (questão 2):  

Acredito que o nosso maior desafio é a conquista de autonomia 
orçamentária/financeira, ou seja, a disponibilização de recursos para serem geridos 
pela própria representação estadual, com vistas à elaboração de um plano de trabalho 
realmente adequado às necessidades locais [...]. 

Outra questão relevante, que também pode ter implicação contundente nos resultados 

alcançados pela Escola, refere-se à inobservância da adoção da gestão por competências no 

âmbito da AGU, recomendada pelo decreto nº 5.707/2006 como instrumento estratégico de 

gestão de pessoas, uma vez que ela orienta todas as ações de capacitação, minimizando as 

discrepâncias e maximizando o desempenho dos servidores. O relato contido na entrevista E3 

(questão 3) aponta a necessidade e as dificuldades em implantar esse conceito: 

O decreto nº 5.707/2006 norteia, basicamente, todas as ações da escola, mas há uma 
dificuldade na implementação dele, uma vez que o mesmo decreto prevê a 
capacitação orientada pelo mapeamento de competências, mas não existe dentro da 
estrutura da AGU um mapeamento que chegue até a ponta. Há um planejamento 
estratégico implementado, mas não há um mapeamento da competência de cada uma 
das áreas [...]. Quando não se tem este mapeamento escalonado dentro da 
administração, o papel da escola fica um pouco solto, ou seja, a capacitação é 
realizada sem que as competências tenham sido mapeadas. Como exemplo, podemos 
afirmar que um advogado que atua no Contencioso precisa deter a competência na 
área de processos, porque ele atua diariamente com processos do contencioso, mas 
isso é intuitivo, porque não há um mapeamento por gestão de competências 
delimitando toda a administração. 
Há uma preocupação da escola com o cumprimento do decreto, toda a nossa 
atividade, hoje, em algum momento, gira em torno da aplicação dele. Integramos a 
rede de escolas de governo, junto com doze outras escolas coordenadas pela ENAP, 
nos inserimos nas grandes discussões ligadas à capacitação, mas, internamente, 
ainda há dificuldades em capacitação devido à falta de um mapeamento mais 
específico que direcione melhor a ação de capacitação. Tentamos acompanhar e 
atender, mas, orientados pela intuição e não por um planejamento maior. 
Neste caso, é preciso fazer um ‘mea culpa’ da própria escola em relação a esse 
planejamento. Há uma falta de pessoal qualificado que possa fazê-lo, há uma falta de 
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tempo, mas há também a necessidade de que a própria AGU, como um todo, tenha 
esse mapeamento para que possamos trabalhar. É necessária uma atuação gerencial 
que seja maior, pois a escola não pode determinar quais são as competências e, com 
base nelas, capacitar [...]. 

A ausência de indicadores de desempenho e de resultado representa outro ponto 

falho que compromete a efetividade dos cursos ofertados, uma vez que não há elementos para 

subsidiar o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados, conforme relato da 

Diretora da EAGU (questão 10 da entrevista E3): “Todas essas avaliações começaram nesse 

novo plano de capacitação. Para o próximo ano, como análise retrospectiva de 2012, vai ser 

possível analisar indicadores; mas, até então, não havia nenhum indicador”. 

A Representação da Escola em Pernambuco também enfrenta a mesma realidade, 

considerando o pouco tempo de atuação: “A EAGU/PE ainda não tem indicador próprio, uma 

vez que, na atual gestão, ainda não houve tempo hábil para adotar critérios mais objetivos de 

mensuração dos resultados [...].” (Questão 4 da Entrevista E4). 

A DGEP também iniciou, recentemente, a construção dos primeiros parâmetros para 

subsidiar as futuras avaliações, segundo afirmado por seu diretor na questão 9 da entrevista 

E2: 

Nós construímos agora (em meados de 2011), o que chamamos de RAC – Relatório 
Anual de Capacitação. Coletamos os dados existentes nas planilhas da Escola e 
outros dados nossos e criamos uma planilha onde são indicados os servidores que 
foram capacitados, quantas horas cada um tem de capacitação, qual foi o tipo de 
capacitação, se a capacitação foi dada por escolas de governo, se incorreu em custo 
ou não, os que foram recusados etc. É um trabalho bem ‘caseiro’ mesmo, mas que 
nos permite ter um acompanhamento, um gerenciamento das capacitações da área 
administrativa”. 

Conforme apontado anteriormente, a inexistência de indicadores que possibilitem a 

realização de avaliações das ações desenvolvidas acarreta uma série de problemas que 

inviabilizam a análise do desempenho dos servidores e das áreas envolvidas. Essa situação é 

bastante danosa, pois incorre, principalmente, no mau uso do orçamento disponível, além de 

angariar o descrédito e a falta de reconhecimento de toda a organização. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O amplo e profundo processo mundial de mudanças de ordem econômica, política e 

social, iniciado no século XX, impulsionado, principalmente, pelo desenvolvimento 

tecnológico, tem exigido uma postura dinâmica, inovadora e ética das organizações.  

No cenário nacional, a crescente demanda da sociedade por maior eficiência e 

eficácia nas ações públicas, e também por maior transparência e controle dos gastos públicos, 

oriundas do processo de redemocratização, evidenciou a fragilidade da administração pública 

brasileira, tornando imprescindível a implementação de reformas para a construção de uma 

gestão pública moderna e eficaz, sustentáculo para uma boa governança. 

Em função dessas mudanças, das novas demandas e dos novos desafios apresentados 

à Gestão Pública, a partir da segunda metade dos anos 90, o Governo Federal vem adotando 

uma série de medidas visando impulsionar a melhoria do desempenho dos órgãos públicos, 

utilizando-se de alguns instrumentos que vinham sendo utilizados pela iniciativa privada para 

a gestão de pessoas, destacando-se a gestão por competências e a educação corporativa ou 

profissional. 

Mais tarde, instrumentalizou-se esse intento com a instituição da Política e das 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal, através do 

Decreto nº 5.707/2006. Nele, estão previstos o plano anual de capacitação, o relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competências como seus 

principais instrumentos. 

Em que pese a edição do referido decreto, a grande maioria dos órgãos da 

administração pública, incluindo AGU, ainda não implementou efetivamente a gestão por 

competências, o que é imprescindível para o estabelecimento de um programa de educação 

continuada que dê consistência às ações estratégicas de capacitação no poder público. 

Essa constatação dialoga com o trabalho realizado neste estudo, que analisou, com 

base na percepção dos servidores lotados nas unidades da AGU localizadas no estado de 

Pernambuco, qual a contribuição dos eventos de aprendizagem ofertados pela Escola da AGU 

para aprimorar o desempenho profissional dos membros da carreira e dos servidores 

administrativos do órgão.  
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Conjecturou-se que essa contribuição não seria efetiva em virtude de alguns fatores 

limitantes que, em parte, foram diretamente confirmados, uma vez que os resultados 

observados nesta pesquisa evidenciaram fragilidades em relação à didática adotada pelos 

instrutores, à limitação de recursos orçamentários destinados às ações de capacitação e, 

sobretudo, à ausência de indicadores para mensurar a efetividade dos resultados alcançados 

com a participação em eventos de aprendizagem. 

Com a análise dos dados, confirmou-se que houve a contribuição do conteúdo dos 

cursos de curta duração para a melhoria do desempenho no trabalho, uma vez que um total de 

73% avaliou que houve alguma contribuição, sendo que para 41% destes o conteúdo dos 

cursos teve boa contribuição para a melhoria de seu desempenho no trabalho (gráfico 22). 

Nessa mesma modalidade, observou-se também que, para 42% dos respondentes, estes cursos 

foram avaliados como de boa qualidade e para outros 11% como de excelente qualidade 

(gráfico 35). Nos eventos de longa duração, confirma-se também a boa qualidade dos cursos, 

apontada pela maioria dos respondentes (gráfico 38). 

Apesar da constatada boa qualidade dos conteúdos dos cursos ofertados, detectou-se 

a fragilidade da didática de alguns instrutores, em virtude da inexperiência na prática 

educativa. Isso ocorre porque, nos eventos internos de capacitação, com instrutoria da própria 

AGU, são alocados profissionais com notável conhecimento no assunto enfocado, após 

consulta ao banco de talentos da AGU. Contudo, conforme observado por um servidor no 

espaço reservado para críticas e sugestões, dentro do questionário aplicado, esses 

profissionais, muitas vezes, não possuem orientação pedagógica adequada, o que dificulta a 

transmissão do conhecimento e compromete a aprendizagem dos participantes.  

A pertinência dessa observação pode ser comprovada ao verificarmos os dados 

demonstrados no gráfico 36, o qual expõe que apenas 15% dos respondentes destacaram a 

atuação dos instrutores como fator relevante dos cursos de curta duração que participaram. 

Diante dessa constatação, recomenda-se a realização de um Programa de Formação de 

Educadores que aborde, principalmente, Didáticas e Práticas de Ensino visando à qualificação 

profissional dos integrantes do quadro de instrutores internos da Escola da AGU. 

Nossa recomendação baseia-se nas implicações advindas dessa prática pedagógica 

para os resultados esperados nos eventos de formação e capacitação realizados. Essa formação 

também tem que ter como objetivo orientar esses educadores na elaboração de material 

didático apropriado, além de estimular a utilização de novas tecnologias e recursos 

eletrônicos.  
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Conforme os resultados da pesquisa, também merece destaque a receptividade dos 

respondentes à utilização de novas tecnologias, pois, ao opinarem quanto à modalidade de 

ensino preferencial, 48% dos servidores declararam preferir o ensino à distância e outros 49% 

o ensino profissional. A esse resultado, alia-se a predominância de um nível intermediário de 

conhecimento na área de informática quanto ao uso de computadores. Nesse caso, merece 

também atenção nas ações de planejamento de capacitação os 35% dos servidores que 

responderam ter apenas o nível básico de informática quanto ao uso de computadores. 

Conforme nossos apontamentos, para o aperfeiçoamento das ações de capacitação 

que vêm sendo desenvolvidas, é fundamental compatibilizar o perfil individual do servidor 

com as atividades por ele realizadas, para que, a partir das deficiências observadas, seja 

traçado um roteiro de capacitação para os servidores de cada área da AGU. É necessário 

também que sejam superadas as fragilidades apontadas para que sejam potencializados os 

resultados positivos identificados pelo presente estudo, tanto para a instituição quanto para a 

promoção da motivação de seus servidores. 

Quanto à limitação dos recursos orçamentários destinados às ações de capacitação, 

constatou-se que a Escola da AGU enfrentou sucessivas restrições nos últimos dois anos, o 

que motivou a realização de cortes no quantitativo de capacitações com ônus para a AGU. 

Além disso, a centralização do orçamento destinado à área de capacitação na Escola da AGU 

tem repercutido negativamente no desempenho de suas Representações Estaduais nessa área, 

notadamente no estado de Pernambuco, uma vez que não há autonomia para gerir os recursos 

financeiros indispensáveis para desenvolver um plano de trabalho adequado às necessidades 

locais. 

Em que pese a veracidade da situação exposta, a escassez de recursos financeiros 

representa um grande desafio para todas as organizações. Em virtude das restrições 

orçamentárias que atingem muitos órgãos públicos, as áreas de capacitação têm sido 

seriamente afetadas, razão pela qual se recomenda a adoção de um modelo de educação 

continuada, integrado ao sistema de gestão de pessoas, orientado por competências. Nesse 

modelo, as ações de capacitação devem ser planejadas e desenvolvidas em consonância com o 

perfil dos servidores, das áreas, e da instituição como um todo, objetivando evitar 

desperdícios de toda ordem.  

A construção desse modelo deve ser resultante de uma profunda articulação interna 

entre a Escola da AGU e a Diretoria de Gestão de Pessoas, a partir da definição das reais 

prioridades de capacitação para a AGU, a nível nacional, sendo para tanto imprescindível a 
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participação adicional das Representações Estaduais da EAGU e Setores de RH das 

Superintendências de Administração, retratando a realidade e as necessidades locais das 

unidades da AGU.  

Por oportuno, cabe reiterar a necessidade de ajuste nos percentuais de ofertas de 

capacitação destinados à área jurídica e à área administrativa. Estes percentuais baseiam-se na 

divisão dos cursos de forma proporcional ao número de servidores integrantes de cada área. 

Neste estudo, verificou-se que eles estão determinados em 70% e 30%, respectivamente, 

quando na verdade deveriam estar fixados na proporção de 60% para 40%, tendo em vista o 

atual quantitativo de membros da carreira e de servidores administrativos, carentes de 

diversos tipos e níveis de capacitações.  

No que se refere à ausência de indicadores para mensurar a efetividade dos 

resultados alcançados com a participação em eventos de aprendizagem, observou-se que a 

falta desses instrumentos impossibilita a realização de avaliações das ações desenvolvidas, 

acarretando uma série de problemas que inviabilizam a análise do desempenho 

organizacional, já que não existem parâmetros de análise.  

Em virtude do exposto, recomenda-se a construção e aplicação de instrumentos para 

avaliar os eventos de aprendizagem ofertados, podendo ser utilizado o próprio questionário 

criado para este estudo (Apêndice A), visando medir as reações, a aprendizagem e o impacto 

dos treinamentos sobre o trabalho.  A adoção da prática do monitoramento e da avaliação das 

ações de capacitação, no âmbito da AGU, é de fundamental importância, pois possibilita a 

identificação das deficiências para corrigi-las, assim como a verificação das experiências 

exitosas, para disseminá-las. 

No que tange ao possível frágil apoio dos gestores da AGU aos eventos de 

capacitação, verificou-se uma dicotomia, uma vez que esse fator crítico foi confirmado pela 

Direção da Escola da AGU (entrevista E3), mas foi refutado pelos demais dirigentes 

entrevistados, que alegaram estimular a participação dos servidores nos eventos ofertados 

(entrevistas E5, E6, E7 e E8). Não obstante essa constatação, com a confirmação da 

interferência positiva das ações de capacitação no desenvolvimento do trabalho, verifica-se 

que é mesmo necessário que as ações de capacitação dos servidores continuem sendo 

sistematicamente aprimoradas para sua melhor compatibilização com o crescimento e a 

importância da atuação Advocacia-Geral da União em todo o país. 

Em razão do exposto, e considerando que a conscientização e o envolvimento dos 

gestores são fatores importantes para estimular a participação dos servidores nas ações de 

capacitação, reitera-se a necessidade de mensurar a contribuição real para a melhoria do 
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desempenho dos servidores no trabalho, em decorrência de sua participação em capacitações, 

pois, só assim, será possível que essas iniciativas conquistem o reconhecimento e a confiança 

de toda a instituição.  

Essa necessidade de comprovação do impulso no desempenho dos servidores ratifica 

a crucial importância da fixação de indicadores de desempenho e de resultado na gestão de 

pessoas dentro da AGU, pois o monitoramento das ações propiciará a realização de ajustes ao 

longo do processo, e as avaliações confirmarão o alcance dos resultados desejados. 

Dentre as suposições suscitadas, duas delas foram inteiramente refutadas, diante dos 

resultados evidenciados nesta pesquisa. A acomodação e o desinteresse dos servidores foram 

descartados, diante do exposto no gráfico 14, visto que apenas 2% dos respondentes 

informaram não ter nenhum interesse em participar dos cursos ofertados, seguidos de mais 

8% que afirmaram ter um pequeno interesse. Em contrapartida, a grande maioria dos 

respondentes (82%) asseverou seu interesse, classificado entre razoável, grande e total, em 

participar dos eventos de curta duração ofertados.  

Os dados apresentados demonstram o nível de comprometimento e de 

responsabilidade profissional dos servidores da AGU, mais evidenciado ainda quando 

associado ao fato de que o principal motivo que estimulou a participação nas capacitações, 

segundo 46% dos respondentes, consistiu na melhoria do desempenho na função 

desenvolvida, conforme identificado no gráfico 15.  

Entretanto, cabe destacar que diversos servidores, notadamente os da área 

administrativa, encontram-se desapontados diante da falta de perspectiva no órgão, em virtude 

da inexistência de um plano de carreira estruturado, conforme relatado por um servidor no 

espaço reservado para críticas e sugestões, dentro do questionário aplicado. 

Essa questão também nos remete à reflexão a respeito do fato de que a AGU é um 

órgão com trajetória recente, se comparado a outros órgãos do Governo Federal, que vem se 

desenvolvendo e fortalecendo ao longo de quase duas décadas de funcionamento, razão pela 

qual ainda necessita de uma estruturação adequada às importantes atribuições que desenvolve. 

Nesse sentido, algumas medidas estratégicas já vêm sendo planejadas e implementadas, entre 

elas, a criação do plano de cargos da área administrativa, embora ainda seja necessário o 

estabelecimento de uma gestão administrativa que dinamize o desempenho institucional e 

proporcione a satisfação profissional dos servidores. 

Quanto à suposta inexpressiva vinculação do conteúdo ministrado nos cursos com o 

trabalho desenvolvido pelos servidores, os dados indicados nos gráficos 22 e 27 expuseram o 

oposto, já que, conforme explicitado anteriormente, a maior parte dos servidores que 
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participaram de cursos, tanto de curta quanto de longa duração, asseverou que o conteúdo 

ministrado teve boa contribuição para o seu desempenho no trabalho. Além disso, o mesmo 

conteúdo muitas vezes permitiu a realização de conexões com a atividade profissional por eles 

desenvolvida na AGU, conforme verificado nos gráficos 24 e 29.  

Constatou-se, assim, que o conteúdo explorado nos cursos ofertados pela Escola da 

AGU, em geral, propiciou uma mediana contribuição para os servidores, entretanto, algumas 

distorções na sua forma de atuação evidenciaram lacunas no seu desempenho, revelando a 

necessidade da adoção de medidas para torná-la mais consistente.  

É incontestável a eficiência e o empenho da Escola da AGU, assim como da 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGEP, em ofertar bons eventos de capacitação para o 

quadro funcional da AGU, entretanto, a desarticulação entre estas duas áreas, aliada às 

dificuldades próprias da gestão pública, a exemplo da indisponibilidade financeira e de outros 

limites orçamentários e administrativos, fragiliza o desempenho e dificulta a atuação de 

ambas as partes, refletindo-se na efetividade dos resultados das ações de capacitação. 

Apesar dessas dificuldades, o marco regulatório responsável por estabelecer a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

(Decreto nº 5.707/2006) prevê a implantação de um sistema de gestão por competência. 

Assim, essas diretrizes também apontam para a necessidade de instituir mecanismos para 

alinhar os perfis profissionais identificados e os necessários para as metas institucionais, os 

mecanismos de avaliação e verificação do desempenho pessoal e institucional e a capacitação 

continuada necessária para manter um ciclo virtuoso favorável à otimização dos resultados 

das ações de capacitação desenvolvidas. 

Recomendamos ainda que o planejamento das ações desse sistema leve em 

consideração o perfil dos servidores respondentes, pois, conforme os resultados da pesquisa, a 

faixa etária média dos servidores encontra-se na escala de 51 a 60 anos. Além disso, há 

grande parte de servidores cedidos de outros órgãos. Com isso, faz-se necessário que as ações 

de capacitação funcionem também como meio de transmissão do conhecimento desenvolvido 

pelos antigos servidores aos novos concursados, além de promoverem a transmissão dos 

valores e da cultura institucional e contribuírem para a construção da identidade do servidor  

como um colaborador do órgão e de sua missão institucional. 

Outro desafio para o planejamento das ações de capacitação na AGU reside no fato 

de que, conforme os resultados da pesquisa, apenas 30% dos servidores ocupam cargo de 

nível superior. Verifica-se, então, uma diferença entre os 44% que responderam ter curso 
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superior, indicando que parte dos respondentes (a diferença de 14%), apesar de ter formação 

superior, encontram-se ocupando cargo de nível médio no órgão. Assim, torna-se necessário 

aproveitar esse conhecimento adquirido e também motivar esses servidores a utilizá-lo em seu 

cotidiano profissional, a serviço do órgão. 

Diante das evidências observadas, recomenda-se ainda, a adequação da estrutura 

organizacional da AGU às suas atuais competências, pois o alcance dos resultados 

organizacionais pretendidos está diretamente relacionado com a escolha do arranjo mais 

adequado para a organização. Quanto mais congruentes forem as unidades organizacionais 

estabelecidas nesse arranjo, maiores serão os resultados positivos para a organização como 

um todo. 

Para tanto, a prioridade consiste na construção de uma estrutura organizacional mais 

enxuta e horizontalizada possível, visando garantir a fluidez no fluxo das informações, 

agilizando a tomada de decisões e a capacidade de resposta da AGU, tanto interna quanto 

externamente. 

Atrelado ao redesenho de sua estrutura, recomenda-se também o desenvolvimento e 

a implantação de um conjunto de ações de cunho administrativo que integrem todas as 

unidades jurisdicionadas, tanto a nível regional quanto a nível nacional, visando à 

universalização de rotinas administrativas exitosas no âmbito da AGU.  

Neste sentido, entendemos que, para alcançar a almejada excelência organizacional, 

é necessário que a AGU estenda a magistralidade alcançada em sua atuação jurídica à sua 

gestão administrativa, permitindo que ela se transforme numa referência nacional dentro da 

Administração Pública brasileira. 

Assim, foram evidenciados os desafios encontrados, não olvidando que possam 

surgir outros caminhos e propostas para a institucionalização de práticas administrativas 

capazes de impulsionar os resultados organizacionais, visando à melhoria contínua da 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão brasileiro. 
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado aos servidores da AGU lotados nas PRU/5ª Região, PRF/5ª 

Região, CJU/PE, SAD/PE, PSU/PTA, PSF/PTA e PSF/CRU 
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Educação Profissional na 
Administração Pública: 
Desenvolvendo competências para atender as 
demandas da sociedade brasileira 
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Prezado (a) Colega 
 
 
 O questionário, ora apresentado, é fundamental para subsidiar a minha 
pesquisa de mestrado em Administração Pública, ministrado pela Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas – EBAPE da Fundação Getúlio Vargas - 
FGV, intitulada “Educação Profissional na Administração Pública: desenvolvendo 
competências para atender as demandas da sociedade brasileira”, sob a orientação 
da Prof.ª Fátima Bayma. 
 
  Trata-se de uma pesquisa científica, de cunho acadêmico, mas que poderá 
beneficiar os servidores administrativos e os membros da carreira, contribuindo 
para que a Escola da AGU possa otimizar a eficácia dos cursos ofertados, 
propiciando  o constante aprimoramento dos serviços prestados pela AGU em prol 
da sociedade. 
  
 Por esta razão, solicito sua colaboração para garantir o sucesso deste 
trabalho, resguardando que os dados coletados serão tratados de forma anônima e 
confidencial, isto é, sua identidade será totalmente preservada. 
 
 

Grata pela sua participação, 
 

Patrícia Roberta Paes de Andrade 
Administradora – SAD-PE/SGA/AGU 

 
 
 
 
 
 
 

 
“O homem só chega a ser Homem pela educação. Ele não é senão 
aquilo que a educação faz dele. É importante sublinhar que o 
homem é sempre educado por outros homens e por outros homens 
que, por sua vez, também foram educados... a educação é uma arte 
cuja prática deve ser aperfeiçoada ao longo de gerações.” 

 
Emmanuel Kant 
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PARTE I: Perfil do Servidor/Membro da Carreira 

 
 

1. Idade:  
(  ) Menos de 25 anos                       (  ) De 25 a 30 anos                        (  ) De 31 a 40 
anos 
(  ) De 41 a 50 anos                           (  ) De 51 a 60 anos                        (  ) Mais de 61 
anos 
 
2. Sexo:  
(  ) Masculino                   (  ) Feminino 
 
3. Tempo de serviço na AGU: 
(  ) Menos de 1 ano                  (  ) De 1 a 5 anos                 (  ) De 6 a 10 anos   
(  ) De 11 a 15 anos                  (  ) De 16 a 19 anos  
 
4. Nível do Cargo: 
(  ) Auxiliar                           (   )Médio                   (   ) Superior 
 
5. Escolaridade: 
(  ) Ensino Fundamental / 1º grau                   (  ) Ensino Médio / 2º Grau 
(  ) Superior Incompleto                                    (  ) Superior Completo         
(  ) Especialização                                               (  ) Mestrado  
(  ) Doutorado                                                     (  ) Pós-Doutorado 
 
6. Formação Superior: 
(   ) Administração                           (   ) Direito                      (  ) Outros 
 
7. Área de Atuação: 
(   )  Administrativa                            (   ) Jurídica 
 
8. Situação Funcional: 
(   ) Servidor efetivo                           (   ) Servidor cedido      
(   ) Membro da carreira - advogado / procurador 
(   ) Ocupante de cargo comissionado - DAS 
 
9. Modalidade de ensino de sua preferência:  
(   ) Sempre Presencial                        (   ) Algumas vezes Presencial e outras à Distância      
(   ) Sempre à Distância                   
 
10. Nível de conhecimento na área de informática quanto ao uso de computadores: 
(   )  Nenhum             (  ) Básico               (  ) Intermediário                (  ) Avançado 
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PARTE II: Cursos de Curta Duração  

 
 

NOTA:  Classificamos os “CURSOS DE CURTA DURAÇÃO” como aqueles 
realizados no período de 2 a 20 dias úteis, ou seja, com carga horária de 16 a 160 
horas. 
 
 
1. Quantidade de cursos que participou no período de 2007 a 2011: 
(  ) Nenhum           (   )  1 a 3              (   ) 4 a 6             (   ) 7 a 9           (   ) 10  ou mais 
 
2. Os cursos foram financiados/custeados: 
(  )Totalmente pela AGU   (  ) Parcialmente pela AGU   (  ) Totalmente com recursos 
próprios 
 
3. Em geral, como você classificaria a qualidade dos cursos ofertados pela Escola da 
AGU? 
(  ) Muito ruim                  (  ) Ruim                (  ) Razoável               (   )Boa            (   ) 
Muito Boa 
 
4. Como você classificaria o conteúdo apresentado nos cursos? 
(  )  Insignificante                        (  ) Abaixo do esperado                        (   ) Dentro do 
esperado   
(  ) Acima do esperado              (  )  Muito acima do esperado 
 
5. O conteúdo dos cursos contribuiu para a melhoria do seu desempenho no 
trabalho? 
(  ) Nenhuma contribuição            (  ) Pequena contribuição              (  ) Contribuição 
razoável    
(  ) Boa contribuição                       (  ) Excelente contribuição 
 
6. O aprendizado  adquirido nos cursos foi  transmitido aos colegas?  
(  ) Nunca          (  ) Raramente          (   ) Algumas vezes          (  ) Muitas vezes          
(  ) Sempre 
 
7. Como você classifica seu interesse em participar dos cursos ofertados? 
(  ) Nenhum interesse                     (  ) Um pequeno interesse            (  )  Um interesse 
razoável    
(  )  Um grande interesse                (  ) Total interesse 
 
8. Como você classificaria a importância de transmitir aos colegas o aprendizado 
obtido nos cursos? 
(   ) Nenhuma importância         (   ) Pequena importância            (  ) Importância razoável   
(   )  Grande importância            (   ) Extrema importância 
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9. Qual a sua principal motivação para participar desses cursos? 
(  ) Melhoria no desempenho da função            (   ) Crescimento profissional        (  ) 
Financeira                  (  )  Indicação/recomendação da chefia              (   ) Expansão de sua 
rede de relacionamentos 
 
10. Os cursos ofertados se destacaram principalmente: 
(  ) Pelo conteúdo  transmitido                           (  ) Pela atualidade do tema 
(  ) Pela atuação/desempenho do instrutor/professor   
(  ) Pela infraestrutura (material didático, estrutura física, alimentação etc) 
 
11. A principal vantagem  obtida com o curso foi: 
(  ) Financeira                 (  ) Crescimento profissional                   (   ) Mudança de função  
(  ) Desenvolvimento na função desempenhada      
 
12. O conteúdo estudado nos cursos estimulou sua vontade de participar de outros 
cursos? 
(  ) Nunca    (  ) Raramente     (  ) Algumas vezes     (  ) Muitas vezes     (  )  Sempre 
 
13. O conteúdo abordado nos cursos permitiu a realização de conexões com a 
atividade profissional desenvolvida? 
(   ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Algumas vezes     (  ) Muitas vezes     (   ) Sempre 
 
14. O conteúdo abordado estimulou sua criatividade propiciando o desenvolvimento 
de atitudes/ ações inovadoras? 
(   ) Nunca     (  ) Raramente    (  ) Algumas vezes     (  ) Muitas vezes     (   ) Sempre 
 
15. Qual(is) o(s) evento(s) de aprendizagem (cursos) ofertado(s) pela Escola da AGU, 
no período de 2007 a 2011, mais  importante(s) para você? POR QUÊ? 
 
 
 

ESPAÇO PARA COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
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PARTE III: Cursos de Longa Duração  

 
 
NOTA - Classificamos os “CURSOS DE LONGA DURAÇÃO” como aqueles 
realizados com carga horária acima de 160 horas. 
 
 
1.  Quantos cursos realizou no período de 2007 a 2011: (Informe a quantidade) 
GRADUAÇÃO  ( ___)                               APERFEIÇOAMENTO   ( ___) 
ESPECIALIZAÇÃO ( ___)                          MESTRADO  (___) 
DOUTORADO (___)                                 PÓS-DOUTORADO  (___) 
 
2. Os cursos foram financiados/custeados: 
(  ) Totalmente pela AGU     (  ) Parcialmente pela AGU     (  ) Totalmente com recursos 
próprios 
 
3. A instituição que ministrou os cursos é: 
(   ) Pública                (   ) Privada 
 
4. Como tomou conhecimento dos cursos: 
(  ) Por iniciativa própria                                (  ) Pela  divulgação da Escola da AGU     
(  ) Por informação/comentários de colegas/amigos                  (   ) Outros meios 
 
5. Em geral, como você classificaria a qualidade dos cursos: 
(  )  Muito ruim             (  ) Ruim              (  )  Razoável               (   ) Boa          (   )  Muito 
Boa 
 
6. Como você classificaria o conteúdo apresentado nos cursos: 
(  )  Insignificante                    (  ) Abaixo do esperado                       (   ) Dentro do 
esperado   
(  ) Acima do esperado          (   )  Muito acima do esperado 
 
7. O conteúdo dos cursos contribuiu para a melhoria do seu desempenho no 
trabalho? 
(  ) Nenhuma contribuição             (  ) Pequena contribuição         (  ) Contribuição 
razoável   
(   ) Boa contribuição                       (  ) Excelente contribuição 
 
8. O aprendizado  adquirido nos cursos foi  transmitido aos colegas?  
(  ) Nunca       (  ) Raramente       (   ) Algumas vezes       (  ) Muitas vezes       (  ) Sempre 
 
9. Como você classificaria a importância de transmitir aos colegas o aprendizado 
obtido nos cursos? 
(   ) Nenhuma importância        (   ) Pequena importância           (  ) Importância razoável   
(   )  Grande importância           (   ) Extrema importância 
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10. Qual a sua principal motivação para participar desses cursos? 
(  ) Melhoria no desempenho da função            (   ) Crescimento profissional         
(  ) Financeira       (  )  Indicação/recomendação da chefia          (   ) Expansão de sua rede 
de relacionamentos 
 
11. Os cursos ofertados se destacaram principalmente: 
(  ) Pelo conteúdo  transmitido                (  ) Pela atualidade do tema 
(  ) Pela atuação/desempenho do instrutor/professor   
(  ) Pela infraestrutura (material didático, estrutura física, alimentação etc) 
 
12. A principal vantagem  obtida com o curso foi: 
(   ) Financeira                  (   ) Crescimento profissional                  (   ) Mudança de 
função 
(   ) Desenvolvimento na função desempenhada     
 
13. O conteúdo estudado nos cursos estimulou sua vontade de participar de outros 
cursos? 
(  )  Nunca       (  ) Raramente      (  ) Algumas vezes        (  ) Muitas vezes          (   ) 
Sempre 
 
14. O conteúdo abordado nos cursos permitiu a realização de conexões com a 
atividade profissional desenvolvida? 
(   )  Nunca       (  ) Raramente     (  ) Algumas vezes        (  ) Muitas vezes         (   ) 
Sempre 
 
15. O conteúdo abordado estimulou sua criatividade propiciando o desenvolvimento 
de atitudes/ ações inovadoras? 
(   )  Nunca       (  ) Raramente      (  ) Algumas vezes        (  ) Muitas vezes        (   ) 
Sempre 
 
 
 

ESPAÇO PARA COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
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APÊNDICE B 

Roteiros das Entrevistas realizadas com os dirigentes e gestores da AGU 

em Brasília/DF e em Recife/PE 
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Roteiro 1: Entrevista realizada com a Secretária-Geral de Administração da AGU 

Modalidade: À distância (via correio eletrônico institucional) 

 
 
 

PERFIL DO(A)  ENTREVISTADO(A) 
 
 
NOME: 
CARGO:  
FORMAÇÃO: 
TEMPO NA AGU: 
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU:  
SIM (   )                NÃO (   ) 
 

 

PERGUNTAS: 
 

 

1. Qual a sua visão sobre a EDUCAÇÃO PROFISSIONAL dentro do atual contexto da 

Administração Pública brasileira? 

2. Qual a sua análise sobre o desempenho atual da Diretoria de Gestão de Pessoas da 

AGU? 

3. Qual a sua expectativa com relação à atuação da Diretoria de Gestão de Pessoas da 

AGU? 

4. Qual a sua análise sobre o desempenho atual da Escola da AGU? 

5. Qual a sua expectativa com relação à atuação da Escola da AGU? 
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Roteiro 2: Entrevista realizada com o Diretor de Gestão de Pessoas da SGA/AGU 

Modalidade: Presencial 

 

 

PERFIL DO(A)  ENTREVISTADO(A) 
 
 
NOME:  
CARGO:  
FORMAÇÃO:  
TEMPO NA AGU:   
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU: 
SIM (   )                NÃO (  ) 
 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a sua visão sobre a EDUCAÇÃO PROFISSIONAL dentro do atual contexto da 

Administração Pública brasileira? 

2. Quais os principais desafios da Diretoria de GP para fortalecer sua atuação no âmbito 

da AGU? 

3. As orientações contidas no Decreto nº 5.707/2006 (institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal – gestão por competências como tendência estratégica) 

estão norteando as ações da Diretoria? 

4. Quais os critérios para estabelecer os eventos de aprendizagem prioritários para a 

AGU? 

5. Existe algum percentual de eventos de aprendizagem pré-fixado para a área jurídica e 

a área administrativa? 

6. Os critérios e as prioridades são determinados em parceria com a Escola da AGU? 

7. Como tem sido o comportamento dos servidores em relação aos eventos de 

capacitação? Eles têm demonstrado interesse?  

8. A dotação orçamentária, destinada à capacitação, tem acompanhado a demanda das 

necessidades dos servidores? 

9. A Diretoria de GP possui algum tipo de indicador para mensurar os resultados obtidos 

com as capacitações (algum tipo de avaliação)? 

10. A Diretoria de GP recebe apoio da cúpula superior, estimulando o desenvolvimento de 

ações estratégicas para melhorar o desempenho da AGU? 
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Roteiro 3: Entrevista realizada com a Diretora da Escola da AGU 

Modalidade: Presencial 

 

 

PERFIL DO(A)  ENTREVISTADO(A) 
 
 
NOME:  
CARGO:  
FORMAÇÃO:  
TEMPO NA AGU:   
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU: 
SIM (   )                NÃO (   ) 
 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a sua visão sobre a EDUCAÇÃO PROFISSIONAL dentro do atual contexto da 
Administração Pública brasileira? 

2. Quais os principais desafios da Escola para fortalecer sua atuação no âmbito da AGU? 
3. As orientações contidas no Decreto nº 5.707/2006 (institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal – gestão por competências como tendência estratégica) 
estão norteando as ações da Escola? 

4. Quais os critérios para estabelecer os eventos de aprendizagem prioritários para a 
AGU? 

5. Existe algum percentual de eventos de aprendizagem pré-fixado para a área jurídica e 
a área administrativa? 

6. Os critérios e as prioridades são determinados em parceria com a Diretoria de Gestão 
de Pessoas? 

7. O conteúdo abordado nos eventos é construído/discutido a partir de uma relação de 
parceria entre o instrutor e a EAGU? 

8. Os servidores têm demonstrado interesse pelos cursos ofertados? Existe demanda 
reprimida? 

9. A dotação orçamentária, destinada à capacitação, tem acompanhado a demanda das 
necessidades dos servidores? 

10. A Escola possui algum tipo de indicador para mensurar os resultados obtidos com as 
capacitações (algum tipo de avaliação)? 
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Roteiro 4: Entrevista realizada com a Coordenadora da Representação da Escola da AGU em 

Pernambuco 

Modalidade: À distância (via correio eletrônico institucional) 

 

 

PERFIL DO(A)  ENTREVISTADO(A) 
 
 
NOME:  
CARGO:  
FORMAÇÃO:  
TEMPO NA AGU:   
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU: 
SIM (   )                NÃO (   ) 
 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a sua visão sobre a EDUCAÇÃO PROFISSIONAL dentro do atual contexto da 

Administração Pública brasileira? 

2. Quais os principais desafios da Representação da Escola da AGU para fortalecer sua 

atuação no âmbito do nosso Estado? 

3. Qual a sistemática de atuação da Representação da Escola da AGU para ofertar 

eventos de aprendizagem para os servidores? 

4. A dotação orçamentária, destinada à capacitação, tem acompanhado a demanda das 

necessidades dos servidores? 

5. A Representação da Escola possui algum tipo de indicador para mensurar os 

resultados obtidos com as capacitações (algum tipo de avaliação)? 
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Roteiro 5: Entrevistas realizadas com o Coordenador-Geral da CJU/PE, com a 

Superintendente da SAD/PE, com a Coordenadora Administrativa da PRF/5ª Região e com o 

Coordenador Administrativo da PRU/5ª Região 

Modalidade: À distância (via correio eletrônico institucional) 

 

 

PERFIL DO(A)  ENTREVISTADO(A) 
 
 
NOME:  
CARGO:  
FORMAÇÃO:  
TEMPO NA AGU:   
INTEGRANTE DO QUADRO FUNCIONAL/CARREIRA DA AGU: 
SIM (   )                NÃO (   ) 
 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a sua expectativa em relação aos cursos de curta e longa duração ofertados pela 

Escola da AGU? 

2. Na sua percepção, estes eventos impulsionam o desempenho dos servidores de sua 

Unidade? 

3. Os servidores de sua Unidade são estimulados a participarem desses eventos?  

4. Na sua opinião, quais as maiores limitações que impossibilitam a participação dos 

servidores nos eventos da Escola? 

5. Espaço aberto para emissão de críticas e sugestões. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

Amostra dos Conteúdos Programáticos dos Eventos de  

Aprendizagem de Curta Duração 
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EVENTO/CURSO Encontro Regional Temático de Ações de Pessoal – 5ª Região 
ENTIDADE Justiça Federal de Pernambuco / Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região 
Auditório Juiz Hugo de Brito Machado  

PERÍODO/DATA 12-13/novembro/2008 
CARGA 
HORÁRIA 

15 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Quintos; 
- Gratificações: GDATA, GDPGTAS, GDASST, GED 

(extensão aos inativos); 
- PSS – Terço de férias, Indenização de Campo (FUNASA), 

Revisão Geral e Reposição ao erário: parâmetros de aplicação 
da Súmula AGU nº 34; 

- Prescrição (de execução de título judicial e reajustes); 
- Planos econômicos e reajustes: limitação da execução; 
- Planos econômicos: viabilidade de ingresso de ações 

revisionais, declaratórias de inexistência de obrigação de pagar 
e/ou declaratórias de coisa julgada inconstitucional 
objetivando limitar e/ou excluir as rubricas de pagamento e 
execução de honorários: transação e pagamento 
administrativo; 

- Cumprimento de ordens judiciais, entendimentos firmados 
sobre questões de pessoal e outros assuntos correlatos; 

- Reestruturação de carreiras, litispendência, implantação de 
vantagens-procedimentos, controle de riscos, respeito à ampla 
defesa dentro das autarquias. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Formação dos Advogados da União 
ENTIDADE Escola da Advocacia-Geral da União – Brasília/DF 
PERÍODO/DATA 07-18/Dezembro /2009 
CARGA 
HORÁRIA 

80 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Constituição de 88 e LC/73; 
- Natureza Jurídica; 
- Estruturas, funcionamento e atribuições; 
- Conselho Superior da AGU; 
- Evolução histórica da advocacia pública; 
- Ética no Serviço Público (Controladoria ou TCU); 
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
- Procuradoria-Geral Federal; 
- Ouvidoria da AGU; 
- Escola da AGU; 
- Consultoria-Geral da União; 
- Corregedoria-Geral da Advocacia da União; 
- Secretaria-Geral de Contencioso; 
- Procuradoria-Geral da União; 
- Secretaria-Geral da AGU e Planejamento; 
- Gerência de Tecnologia da Informação; 
- ASCOM. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Formação dos Procuradores Federais 
ENTIDADE Auditório da Escola da Advocacia-Geral da União – Brasília/DF 
PERÍODO/DATA 12-16/abril/2010 
CARGA 
HORÁRIA 

43,5 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- PGF – Histórico, estrutura e projeto de reestruturação; 
- As prerrogativas do Procurador Federal; 
- Alterações na Lei Complementar nº 73/93; 
- Adjuntoria de Consultoria; 
- Grupo executivo de acompanhamento do Programa de 

Aceleração do Crescimento – GEPAC; 
- Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal; 
- Escola da Advocacia-Geral da União; 
- Representação dos Procuradores Federais no CSAGU; 
- Coordenação-Geral de Pessoal da PGF; 
- Coordenação-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da 

PGF; 
- Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da PGF; 
- Celebração de acordos e transações; 
- Termos de ajustamento de conduta; 
- O papel do Procurador Federal e a importância da política 

pública indígena; 
- A atuação do Procurador Federal na viabilização da política 

pública agrária; 
- O compromisso constitucional da AGU/PGF na materialização 

das políticas públicas; 
- Análise jurídica do sistema de cotas para ingresso nas 

Universidades; 
- Direito Administrativo Sancionador; 
- Questões jurídicas pertinentes à Propriedade Intelectual; 
- Adjuntoria de Contencioso/PGF; 
- Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de 

Créditos/PGF; 
- Treinamento específico aos procuradores em exercício em suas 
unidades ou nos respectivos núcleos temáticos de PF/PSF/ER. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Curso de Formação dos Novos Servidores Administrativos 
ENTIDADE AGU 
PERÍODO/DATA 25-29/outubro/2010 
CARGA 
HORÁRIA 

40 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Palestra: Diretrizes de Recursos Humanos sob a Ótica da SRH – 
Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil do Governo Federal 
 
Palestra: História da Criação da Advocacia-Geral da União 
 
Palestra: Desafios da Gestão Estratégica (Presente e Futuro da 
AGU) 
 
Comunicação no Trabalho – comunicação interpessoal, equipes 
institucionais (Atividades de Integração) 
 
Apresentação: Corregedoria-Geral da União  
 
Apresentação: Procuradoria-Geral da União 
 
Apresentação: Secretaria-Geral de Contencioso 
 
Trabalho em Grupo 
 
Apresentação: Ética (despertar para reflexão sobre os valores 
éticos inerentes às questões relacionadas ao interesse público) 
 
Apresentação: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
 
Apresentação: Departamento de Cálculos e Perícias da AGU 
 
Trabalho em Grupo 
 
Apresentação: Escola da Advocacia-Geral da União 
 
Apresentação: Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União 
 
Apresentação: Gerência de Tecnologia da Informação 
 
Trabalho em Grupo 
 
Apresentação: Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União 
 
Apresentação: Unidades Regionais de Atendimento 
 
Apresentação: Informações e Orientações Básicas sobre 
Direitos, Benefícios e Deveres dos Servidores Públicos 
 
Trabalho em Grupo 
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Palestra: Gestão Documental no Contexto da AGU 
 
Orientações Gerais – Divisão de Grupos Temáticos 
 
Grupo Temático de Recursos Humanos: 
Estrutura da Diretoria de Recursos Humanos 
Legislação de Pessoal; 
Sistemas de administração Pública; 
Sistemas/Serviços; 
Projetos 
 
Grupo Temático de Logística: 
Estrutura da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos; 
A logística no âmbito da AGU e os sistemas corporativos do 
Governo Federal; 
Processos de contratações na AGU; 
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; 
Gestão de Material e Patrimônio; 
Infraestrutura dos serviços, obras, locação de imóvel e 
manutenção predial 
 
Grupo Temático de Cálculos e Perícias: 
Estrutura da Diretoria de Orçamento e Finanças 
Noções de Processo Judicial; 
Análise Prática de Processos Judiciais; 
Fases de Atuação do NECAP e Prazos Judiciais; 
Perícias Judiciais; 
Metodologia e Rotinas de Trabalho; 
Atualização Monetária e Juros de Mora 
 
Grupo Temático do Ciclo Orçamentário: 
Execução Orçamentária; 
Execução Financeira; 
Execução Contábil 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público 
ENTIDADE ENAP/FUNDAJ – Recife/PE 
PERÍODO/DATA 2010 
CARGA 
HORÁRIA 

16 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Elaboração de termos de referência e editais; 
- Definição do termo de referência e de edital; 
- Estrutura do termo de referência e do edital; 
- Especificação de materiais e serviços; 
- Exemplos e simulação da elaboração de um termo de 

referência e edital; 
- Principais falhas e cuidados necessários na elaboração do 

termo de referência e do edital; 
- Editais e pregão eletrônico; 
- Comissões permanentes de licitação e comissões especiais de 
licitação: constituição e funcionamento. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
 

EVENTO/CURSO Formação de Pregoeiros: Pregão Eletrônico 
ENTIDADE ENAP/FUNDAJ – Recife/PE 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

16 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Conceito de pregão eletrônico; 
- Legislação atual; 
- Procedimentos do pregão eletrônico; 
- Negociação; 
- Fases do processo licitatório: classificação e habilitação 

(inversão das fases e desburocratização da habilitação); 
- Vantagens do pregão eletrônico; 
- Simulação do pregão eletrônico. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO A Legislação de Pessoal e o SIAPE como Instrumento de Gestão 
ENTIDADE FUNDAJ – Recife/PE 
PERÍODO/DATA 26/novembro/2010 

 
CARGA 
HORÁRIA 

8 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- O modelo organizacional da gestão de pessoas no Governo 
Federal; 

- Princípios que norteiam a Administração Pública; 
- A importância da legislação para a gestão dos recursos 

públicos; 
- Processos da gestão de pessoas na Administração Pública 

federal, relacionados com as informações funcionais, previstos 
no ordenamento jurídico; 

A legislação aplicada ao SIAPE. 
Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Elaboração de Planos de Capacitação 
ENTIDADE FUNDAJ – Recife/PE 
PERÍODO/DATA 16-19/novembro/2010 
CARGA 
HORÁRIA 

32 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Conceito de Aprendizagem no Trabalho; 
- Principais abordagens teóricas com ênfase na perspectiva 

cognitivista; 
- Aprendizagem formal e informal no trabalho; 
- Características individuais relacionadas à aprendizagem; 
- Relações entre aprendizagem, competência e desempenho; 
- Contextos organizacionais facilitadores aos processos de 

aprendizagem no trabalho; 
- Distinções conceituais – informação, instrução, capacitação, 

desenvolvimento e educação; 
- A capacitação na perspectiva sistêmica – diagnóstico, de 

necessidades, planejamento e avaliação; 
- A importância do mapeamento de competências para o 

diagnóstico de necessidades de aprendizagem; 
- Os diferentes níveis do diagnóstico de necessidades de 

aprendizagem – estratégico, do trabalho e individual; 
- A importância do diagnóstico de necessidades no nível 

estratégico para o delineamento de programas estratégicos de 
capacitação e desenvolvimento; 

- O diagnóstico de necessidades no nível organizacional, do 
trabalho e individual; 

- O planejamento no nível organizacional e instrucional; 
- Avaliação de resultados de eventos de capacitação e 
desenvolvimento. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
 

EVENTO/CURSO Gerenciamento de Projetos 
ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

40 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Fundamentos básicos; 
- Diagnóstico; 
- Estruturação estratégica do projeto; 
- Estruturação operacional do projeto; 
- Gestão por resultados. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 



 157

 

EVENTO/CURSO Planejamento na Administração Pública com o Método Balanced 
Scorecard 

ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011  
CARGA 
HORÁRIA 

32 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Planejamento estratégico nas organizações públicas: 
   - O ciclo de planejamento do Governo Federal; 
   - A missão, visão e valores; 
   - Análise estratégica do ambiente interno e externo; 
   - Mapa estratégico; 
   - Indicadores e metas estratégicas; 
   - Projetos estratégicos e planos de ação. 
- Implementação do planejamento estratégico: 
   - Planejamento estratégico no cotidiano das organizações 

públicas; 
   - Os desafios da implementação do planejamento estratégico 

nas organizações públicas; 
   - Planejamento estratégico e a mudança organizacional; 
   - Apresentação do caso da gestão estratégica da Secretaria 

Executiva do MJ; 
   - Fórum de discussão. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
 

EVENTO/CURSO Liderança e Gerenciamento 
ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

12 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Evolução dos modelos de administração pública; 
- A diferença entre liderar e gerenciar; 
- Liderança: a arte da possibilidade; 
- Modelos mentais e o impacto desses sobre a realidade. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Gestão por Competências 
ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

24 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Conceitos e tipos de competências; 
- Dimensões da competência individual: conhecimentos, 

habilidades e atitudes; 
- Da competência individual à competência coletiva; 
- A competência nos diferentes níveis organizacionais; 
- A gestão por competências: objetivos, pressupostos e etapas; 
- A relação entre estratégia organizacional, aprendizagem, 

competência e desempenho; 
- O decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e suas 

implicações; 
- Experiências de gestão por competências no setor público; 
- O mapeamento como etapa fundamental da gestão por 

competências; 
- Descrição de competências institucionais e de competências 

individuais; 
- Cuidados metodológicos, condições e critérios associados à 

descrição de competências; 
- Métodos e técnicas de pesquisa aplicados ao mapeamento de 

competências: análise documental, observação, entrevista, 
grupo focal e questionário; 

- Principais aplicações do mapeamento de competências; 
- Planejando o mapeamento de competências: primeiros passos. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
 

EVENTO/CURSO Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipes 
ENTIDADE ENAP/Escola Canadense do Serviço Público – CSPS 
PERÍODO/DATA 2011  
CARGA 
HORÁRIA 

21 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

-Visão geral da abordagem de gestão do desempenho de pessoas; 
- Contrato de desempenho 
- O papel motivador da gestão de desempenho; 
- Estilos de gestão do desempenho; 
- O papel da confrontação na gestão de desempenho; 
- Modelos de feedback; 
- Estudo de caso. 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Gestão de Pessoas: Fundamentos e Tendências 
ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

24 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Contexto histórico da gestão de pessoas na administração 
pública; 

-Tendências em gestão de pessoas; 
- Modelo de ‘gestão de pessoas por competências’; 
- Políticas de gestão de pessoas; 
- Práticas de gestão de pessoas; 
- Perfil do profissional de gestão de pessoas 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
 

EVENTO/CURSO Oficina de Desenvolvimento de Equipes 
ENTIDADE ENAP 
PERÍODO/DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

20 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- A equipe no contexto organizacional; 
- Caracterização de equipe de trabalho; 
- Processos da equipe de trabalho; 
- O papel do líder no desenvolvimento da equipe; 
- Plano de desenvolvimento da equipe 

Fonte: Assessoria Técnica da Representação Estadual/PE da EAGU, 2012. 
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CURSO Mestrado em Direito Tributário 
ENTIDADE Universidade Católica de Brasília 
DATA 2011 
CARGA 
HORÁRIA 

495 h/a 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Pesquisa Jurídica Aplicada: A abordagem científica. Ciência 
básica e ciência aplicada. O enfoque metodológico disciplinar, 
multidisciplinar e transdisciplinar. Estrutura social da ciência. 
As revoluções científicas e a emergência de novos paradigmas. 
A ética científica e a ética jurídica. O direito como dogma e 
como ciência. Revisão bibliográfica e redação técnico-científica. 
Citações bibliográficas em publicações técnico-científicas. 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
O método científico. Método indutivo, dedutivo e hipótetico-
dedutivo. O Método comparado de pesquisa em direito. O 
controle na pesquisa científica. O Problema de pesquisa. 
Importância e formulação do problema de pesquisa. O problema 
de pesquisa e o conhecimento científico. Referencial teórico 
apropriado para o problema de pesquisa. Direcionamento da 
pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. As hipóteses de 
pesquisa. Orientação teórica da pesquisa. Teoria - hipótese - 
pesquisa. Relações entre hipótese e problema de pesquisa. O 
problema, as hipóteses, as variáveis e os objetivos da pesquisa. 
A metodologia da pesquisa. Os mecanismos de coleta e análise 
de dados. O projeto de pesquisa. Survey: planejamento e 
construção de questionários. O desenho de estudos de casos. A 
pesquisa qualitativa e quantitativa. A construção de resenhas e 
resumos. Elaboração de um projeto de pesquisa. 
 
Fundamentos da Tributação Internacional: Ordem 
Internacional e Tributação. Relações internacionais e tributação. 
Sistemas tributários nacionais. Ordem tributária internacional. 
Noções Propedêuticas do Direito Tributário Internacional: 
denominação; objeto; definições; posição no quadro da ciência 
jurídica. Fontes no Direito Tributário Internacional. Jurisdição 
internacional. Normas comunitárias. Delimitação da 
Competência Tributária Internacional. Soberania tributária; 
noção; definições; características. Competência tributária. 
Competência tributária interna e competência tributária 
internacional. Critérios de delimitação da competência tributária 
internacional. Dupla Tributação Internacional; definição; 
espécies; figuras afins. Pluritributação Internacional; causas; 
consequências; meios de solução. O comércio internacional e a 
proteção da economia nacional. Protecionismo e 
Livrecambismo. Direitos Aduaneiros. Equalização de preços. 
Regimes Aduaneiros Especiais. Evasão e Elisão Tributária 
Internacional; especificidades; causas; consequências; formas; 
meios de solução. Cooperação Internacional em Matéria 
Tributária. Procedimento amigável. Assistência administrativa. 
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Teoria Geral da Obrigação Tributária:  Tributação e Estado 
de Direito. Relação jurídico-tributária. A construção do Direito 
Tributário. A obrigação como categoria jurídica. A Teoria da 
Obrigação Tributária. Controvérsias. Estrutura da obrigação 
tributária. A causa da obrigação tributária. A Teoria do Fato 
Gerador da obrigação Tributária. Obrigação tributária: 
existência, validade e eficácia. As espécies de obrigações 
tributárias. Aspectos subjetivos da obrigação tributária: Sujeito 
Ativo e Sujeito Passivo. A responsabilidade tributária. Aspectos 
quantitativos da obrigação tributária. O crédito tributário. O 
Lançamento. A suspensão da exigibilidade, a extinção e a 
exclusão da obrigação tributária. Infrações tributárias e 
penalidades. O adimplemento voluntário da obrigação tributária. 
A execução forçada da obrigação tributária. O estatuto do 
contribuinte. Os poderes da Administração Tributária. Garantias 
e privilégios do crédito tributário. 
 
Economia Política do Tributo: As teorias normativa e positiva 
do Estado. A tributação liberal: o princípio do benefício. O 
intervencionismo fiscal: a gênese do Estado intervencionista, a 
intervenção econômica e social do Estado. A construção do 
Estado-providência: a passagem do Etat Gendarme para o 
Estado do bem-estar social. Doutrinas e ideologias do tributo. A 
relação entre o tributo e o meio econômico e social. Análise 
política do tributo. Análise sociológica do tributo. As revoltas 
fiscais. A influência das elites na construção do sistema 
tributário. Desenvolvimento econômico e expansão dos sistemas 
tributários. A ordem internacional do pós-guerra e a 
convergência dos sistemas tributários. Tributação e federalismo. 
A renovação do pensamento liberal e a contestação do Estado-
providência. A influência da escola austríaca: Mises e Hayek. A 
influência das escolas americanas: a escola da Virgínia (Public 
Choice), a Escola Libertariana e a Escola de Chicago. O 
neoliberalismo e a reforma do Estado: o modelo teórico do 
neoliberalismo. O Consenso de Washington e suas incidências 
sobre as economias em desenvolvimento. A intervenção social 
do Estado na perspectiva neoliberal. O tributo na pós-
modernidade. 
 
Teoria do Planejamento Tributário Internacional: 
Planejamento tributário conceitos. Aspectos jurídicos do 
fenômeno elisivo. Norma geral antielisiva brasileira (LC 104), e 
no Direito Comparado. Análise dos conceitos de evasão e elisão 
tributária e seus limites. Análise das principais estratégias de 
Planejamento Tributário Internacional (PTI). Uso abusivo de 
tratados Internacionais. Paraísos Fiscais. Concorrência fiscal 
internacional e seus efeitos no PTI. Aspectos não-jurídicos 
determinantes e não-determinantes no PTI. 
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Tratados Internacionais sobre Matéria Tributária: Tratados 
internacionais: tratados internacionais como fonte do Direito; 
classificações; expressão do consentimento; entrada em vigor; 
interpretação; relevância no ordenamento jurídico interno. 
Especificidades dos tratados internacionais sobre matéria 
tributária: finalidades; classificações; modelos; negociação; 
âmbito de aplicação; relevância interna. Tratados internacionais 
sobre matéria tributária e a questão federativa. Tratados 
comerciais com efeitos tributários. Tratados internacionais em 
matéria de impostos indiretos: tratados que visam à 
harmonização tributária; acordos aduaneiros. Tratados 
destinados a evitar a evasão e a elisão tributárias. Tratados 
internacionais em matéria de impostos sobre a renda e o capital. 
 
Tributação da Renda Transnacional: A renda transnacional. 
Âmbito espacial da norma tributária. Evolução histórica. O 
imposto sobre das pessoas físicas (IRPF). O imposto sobre a 
renda das pessoas jurídicas (IRPJ). Tributação da renda no 
direito comparado. A tributação dos rendimentos percebidos do 
Brasil por não residentes e não domiciliados no país (PF e PJ). 
Tributação específica dos rendimentos dos não residentes. 
Pagamentos e remessas efetuadas a países com tributação 
favorecida. Tratados internacionais sobre a dupla tributação da 
renda e suas consequências. Tributação pelo IR dos rendimentos 
de residentes e domiciliados no Brasil obtidos no exterior 
(pessoas físicas e jurídicas). Preços de transferência. Outras 
questões relacionadas e outras formas de tributação. 
 
Análise Comparada dos Sistema Tributários: Abordagem 
sistêmica dos sistemas tributários: taxionomia dos sistemas 
tributários, impacto da estrutura econômica sobre o sistema 
tributário e política tributária. A abordagem analítica dos 
sistemas tributários: a imposição sobre a renda, o patrimônio e o 
consumo. Definições do direito tributário comparado. O 
interesse do direito tributário comparado. Os métodos da 
comparação. O estudo dos diferentes sistemas tributários. 
Tributação internacional e direito tributário comparado: 
abordagem interna e internacional. A origem do direito 
tributário comparado: OCDE, ONU, IFA e IBFD. Abordagem 
comparativa de questões tributárias internacionais em face da 
common law e da civil law. O tributo como instrumento de 
cultura geral e de compreensão de outros povos. O sistema 
tributário como reflexo da vida em sociedade. 
 
Estado, Sociedade Civil e Tributação: Estado e sociedade 
civil. Conceito de Entidade de Interesse Social e conceito de 
Terceiro Setor: interfaces com o conceito de sociedade civil. 
Relacionamento político entre indivíduo e Estado por meio dos 
entes que compõem a sociedade civil organizada. Economia 
Social. Economia Solidária. Economia Popular. Regime 
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Tributário das Fundações, Associações e Entidades de Interesse 
Social. Imunidade: regra de delimitação da competência 
tributária, destinatários: instituições de educação e de assistência 
social, aplicações financeiras no país e no exterior. Relação de 
impostos abrangidos. Isenção: classificação e natureza. 
 
Tributação do Terceiro Setor: Terceiro Setor: Conceito, 
evolução histórica, princípios e contexto socioeconômicos; 
Direito Associativo e Direito Fundacional: Tipologia de 
constituição e de funcionamento das pessoas jurídicas. Posição 
do Ministério Público no acompanhamento e na fiscalização do 
Terceiro Setor. Direito Administrativo e o Terceiro Setor: Entes 
de colaboração estatal – organizações sociais, OSCIP- 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- titulações 
e certificações. Direito Tributário e o Terceiro Setor: regime 
tributário fiscal e orçamentário aplicável às entidades de 
interesse social. Direito do Trabalho aplicado ao Terceiro Setor: 
estrutura organizacional e forma de relação profissional. 
 
Direito Tributário Aplicado:  Abordagem dos aspectos 
internos e externos da soberania, da expansão mundial do 
capitalismo e do desenvolvimento econômico das 
sociedades, em que se destacam as inovações 
técnicocientíficas, a globalização econômica e cultural. 
Análise da subsistência da soberania no processo de 
integração verificado no âmbito internacional. Temas e 
instituições da integração no século XXI: territórios e 
fronteiras, direitos e assimetrias. 
 
Dissertação I 
 
Dissertação II 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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CURSO Mestrado em Direito 
ENTIDADE Universidade do Porto – Faculdade de Direito 
DATA 2010 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Finanças Públicas e Direito Fiscal: os princípios 
constitucionais fiscais. A tributação do rendimento e seus 
limites. A tributação do consumo e a sua articulação com as 
exigências da UE. A tributação do patrimônio – perspectiva 
histórica e jurisprudencial. O combate à fraude e evasão fiscal - 
a importância da LGT e do mecanismo de trocas de informações 
 
Direito Administrativo:  uma viagem pelas categorias 
fundacionais e estruturantes do direito administrativo. O 
princípio da legalidade como regra ontológica do direito 
administrativo. As fundações administrativas – existe um 
critério para a administração pública? Neoconstitucionalismo, 
ponderação e proporcionalidade no procedimento 
administrativo. O dogma da anulação administrativa. A nulidade 
do acto administrativo – um problema eterno ou um eterno 
esquecimento? A execução do acto administrativo. A 
contratação pública hoje. As transformações da justiça 
administrativa. 
 
Direito Econômico: 
Parte I – Componente Econômica: mercados concorrência e 
regulação 
Tipologia dos mercados: mercado competitivo e maximização 
de lucros. O monopólio. O oligopólio. A concorrência 
monopolística. Teoria dos jogos na análise da concorrência. 
Concorrência, monopólios e cartéis. Introdução às políticas de 
defesa da concorrência. As escolas de pensamento relativamente 
às políticas de defesa da concorrência.  
O poder de mercado e componentes anti-concorrenciais: 
definição de mercado relevante. Definição de poder de mercado. 
Como medir o poder de mercado e a concentração? A 
concertação e os acordos entre empresas. Fatores que facilitam a 
concertação. Dificuldades para identificar a concertação. A 
concertação de empresas: taxonomia. Concentração horizontal. 
Restrições verticais e integração vertical. Os conglomerados. Os 
auxílios do Estado e a política de concorrência. O poder de 
mercado e a investigação, desenvolvimento e inovação. 
As políticas de defesa da concorrência: uma síntese da história 
das políticas de concorrência. Política da CE relativamente à 
defesa da concorrência. Decisões em defesa da concorrência na 
CE. Evolução da legislação e instituições portuguesas relativas à 
defesa da concorrência. Análise das decisões e da atuação da 
autoridade da concorrência em Portugal. 
A regulação: as falhas de mercado e a necessidade de 
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intervenção estatal em defesa da eficiência. A regulação como 
forma de correção de ineficiências do mercado. O problema do 
monopólio natural e a regulação. Política de defesa da 
concorrência e regulação. A relação entre a regulação setorial e 
a regulação transversal da concorrência. 
Parte II – Componente Jurídica: mercado e Estado – a 
regulação pública 
Regulação clássica: a defesa da concorrência. 
Direito nacional e comunitário da concorrência: âmbito de 
aplicação; a autoridade da concorrência no direito português; a 
proibição de acordos, decisões e práticas concertadas entre 
empresas (art. 81º, nºs 1 e 2 do TCE e art. 4º da Lei 18/2003); 
abuso da posição dominante (art. 82º do TCE e art. 6º da Lei 
18/2003); concentração de empresas (com e sem dimensão 
comunitária); os auxílios de Estado; defesa da concorrência e 
contratação pública. 
Regulação monetária e financeira: as verdadeiras causas da 
crise econômica e financeira mundial de 2008 e os possíveis 
remédios regulatórios. 
A ordem monetária histórica; a crise de 1929 (em especial as 
semelhanças com a crise de 2008); os acordos BrettonWoods; 
do padrão ouro ao padrão dólar; a crise final do dólar; para uma 
refundação da ordem monetária internacional. 
 
Direito Administrativo Europeu: do direito administrativo 
nacional ao direito administrativo europeu. As fontes do direito 
da UE. Princípios e características do direito administrativo 
europeu. O direito a uma boa administração europeia. O 
princípio da proporcionalidade no direito administrativo 
europeu. As posições jurídicas subjetivas e o direito 
administrativo europeu. O procedimento administrativo no 
direito europeu. O controle jurisdicional. Do direito 
administrativo europeu ao direito administrativo global. 
 
Introdução à criminologia:  
Parte I - Definição, objeto e delimitação do campo 
criminológico. 
Definições em extensão e compreensão.  
Objeto e principais áreas do conhecimento criminológico: o 
crime, a criminalidade, a desviância, o delinquente, a vítima e a 
reação social; macro e micro criminologia, vitimologia e 
criminologia da reação social. 
Estatuto epistemológico da criminologia: a criminologia no 
quadro das ciências humanas e sociais – interdisciplinaridade, 
unidade e autonomia; criminologia teórica e empírica; 
criminologia fundamental e aplicada. 
A função social da criminologia: criminologia, direito e política 
criminal. Criminologia aplicada e intervenção criminológica; a 
criminologia clínica e a preventiva. 
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Parte II – Método 
A criminologia enquanto ciência empírica. Introdução aos 
métodos quantitativos e qualitativos em criminologia. 
Introdução às principais fontes de informação relevantes para a 
criminologia. 
Parte III – Paradigmas teóricos da criminologia atual 
A criminologia etiológica. A criminologia dinâmica ou da 
passagem ao ato delinquente. A criminologia do ato. A 
criminologia da reação social. A criminologia “crítica” e 
“radical”. A criminologia feminista. 
Parte IV – Novas criminologias e novos objetos 
Criminalidade e insegurança. Vitimologia e justiça restaurariva. 
Criminologia desenvolvimental e delinquência juvenil. 
Criminologia experimental. 
 
Direitos Fundamentais: Direito, religião e sociedade. A reserva 
da vida privada: novos contextos e novos desafios. 
 
Filosofia do Direito: Fundamentos interdisciplinares da 
Filosofia do Direito. Clássicos de Filosofia do Direito e do 
Estado e desafios pós-modernos. República e 
Neorepublicanismo. Direito, literatura e arte. 
 
Economia Política:  
Economia: agentes econômicos e suas funções – economia/um 
conceito em construção e ciência econômica. Agentes 
econômicos e suas funções. Processo de decisão econômica 
individual e coletiva. A economia portuguesa nos últimos anos, 
em termos macro e micro econômicos. 
Política econômica - autoridades, políticas e instrumentos: 
política econômica – uma sistematização. Política orçamental e 
instrumentos. Política monetária e instrumentos. Política 
cambial. 
Teoria da empresa - conceito de empresa: noção de empresa e a 
empresa como organização social. Teorias da empresa – a teoria 
neoclássica da empresa; abordagens baseadas na separação entre 
a propriedade e o controle; a teoria comportamental da empresa; 
a teoria dos custos de transação; a natureza e o propósito da 
empresa; os direitos de propriedade e a empresa; a empresa com 
base no conhecimento. A organização da empresa – a empresa 
como sistema aberto; a gestão; os objetivos; a transformação de 
objetivos em resultados; o ambiente que torneia a empresa; a 
missão e a especificação dos objetivos; a cultura; a gestão por 
objetivos; a motivação. A configuração organizacional da 
empresa. 
A empresa no mercado – estruturas de mercado; mercados e 
concorrência: mercado competitivo e maximização de lucros. O 
monopólio. O oligopólio e a concorrência monopolística. 
Concorrência, monopólios e cartéis. 
Dinâmica empresarial – estratégia empresarial, 
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empreendedorismo; ciclo de vida das empresas; processos de 
internacionalização. 
Enquadramento fiscal e comportamento empresarial. 
Informação financeira e a decisão na empresa. 
Ética e responsabilidade social das organizações: 
responsabilidade social e auditoria social. Responsabilidade 
social e ‘corporate governance’. 
As empresas portuguesas: configuração jurídica. Análise da 
produtividade das empresas portuguesas. Caracterização das 
pequenas e médias empresas (PMEs) portuguesas. A inovação 
nas empresas portuguesas. As empresas portuguesas e o peso da 
tributação nos custos e na competitividade das empresas. A 
evasão fiscal e o planejamento fiscal. 
 
Direito Constitucional: Constitutional Law Fundamentals. 
Constitutional Law Classics. Democratic principle, republican 
principle, republican form of government. Neoconstitutionalism 
and law constitutionalisation. 
 
Metodologia do Direito: 
A questão do “método” no Direito e sua especificidade. Breve 
história da metodologia jurídica: da antiguidade clássica ao 
iluminismo. Positivismo, formalismo e método. O debate 
metodológico e a renovação da metodologia jurídica. Problemas 
metodológicos atuais. Dos factos, do direito e da prova no 
processo judicial: verdade e justiça na Prática Judiciária. A 
aquisição dos factos no processo, sua relação com o direito. 
Mecanismos retóricos de construção dos fatos. 
 
Direito Civil:   
Introdução: A garantia geral das obrigações. A relação entre as 
garantias especiais das obrigações e o crédito. Classificação das 
garantias especiais das obrigações. As garantias especiais das 
obrigações. A caução. 
O reforço quantitativo da probabilidade de satisfação do crédito: 
A fiança. O mandato de crédito. O aval. A garantia autônoma. 
As cartas de conforto. O seguro de crédito. O seguro-caução. A 
solidariedade passiva. A assunção cumulativa de dívida. 
O reforço qualitativo da probabilidade de satisfação do crédito - 
As garantias reais e figuras próximas: a hipoteca. O penhor. O 
direito de retenção. Os privilégios creditórios. A consignação de 
rendimentos. A penhora. 
O recurso à titularidade de um direito com função de garantia: a 
reserva de propriedade. A locação venda. A locação financeira. 
A venda à retro. O reporte. As alienações em garantia: as 
cessões de crédito em garantia; as alienações de coisas corpóreas 
móveis em garantia; a “alienação fiduciária em garantia” como 
modalidade dos contratos de garantia financeira. A criação de 
patrimônios autônomos. 
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Direito Comercial: Contratos comerciais. Contratos de 
Financiamento. O contrato de cessão financeira (factoring). O 
contrato de locação financeira (leasing). O contrato de 
forfaiting. 
As noções de capital social, patrimônio e capital próprio; as 
funções do capital social. As ações sem valor nominal. O 
aumento de capital social. A redução de capital social. A 
vinculação das sociedades comerciais. A escolha do tipo 
societário. 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Curso de Especialização em Direito Público para Advogados e 
Procuradores da AGU 

ENTIDADE UNB 
PERÍODO/DATA 07/agosto/2007 a 06/dezembro/2007 

04/março/2008 a 12/julho/2008 
CARGA 
HORÁRIA 

360 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

MATÉRIAS DO EIXO FUNDAMENTAL: 
- Sociologia jurídica; 
- Filosofia do direito; 
- Metodologia da pesquisa e do ensino do direito; 
- Tópicos especiais; 
MATÉRIAS DA ÁREA DE FORMAÇÃO: 
- Teoria geral do processo civil; 
- Teoria da constituição e hermenêutica constitucional; 
- Direito constitucional I / Administração pública / Organização 

dos poderes / Processo legislativo; 
- Direito constitucional II / Controle de constitucionalidade; 
- Direito administrativo / Gestão da administração pública / 

Licitação e contratos / Serviços públicos / Responsabilidade 
civil do Estado. 

- Direito administrativo II / Atuação do Estado no domínio 
econômico / Controle da administração pública; 

- Direito ambiental; 
MATÉRIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO CONEXO: 
- Tópicos especiais; 
- Direito processual civil – recursos; 
- Direito penal – improbidade administrativa / responsabilidade 

fiscal; 
- Metodologia da pesquisa e do ensino do direito; 
- Direito financeiro e tributário. 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Curso de Especialização em Direito Processual Civil 
ENTIDADE Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 

em parceria com a Escola da AGU 
PERÍODO/DATA 2011/2012 
CARGA 
HORÁRIA 

392 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

DISCIPLINAS BÁSICAS: 
- Metodologia do trabalho científico; 
- Filosofia do direito / teoria geral do direito; 
- Didática de ensino superior ou Direito processual civil aplicado 

(opcional); 
DISCIPLINAS ESPECÍFICAS: 
- Direito processual civil I – processo de conhecimento; 
- Direito processual civil II – recursos; 
- Direito processual civil III – procedimentos especiais; 
- Direito processual civil IV – execução; 
- Direito processual civil V – coletivo. 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Administração e Políticas Públicas 
ENTIDADE Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa / 

Fundação Getúlio Vargas 
PERÍODO/DATA 2008/2009 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Estado, administração e políticas públicas (seminário) 
    1. Estado, políticas e cidadania 
        Formação de um espaço institucional e administrativo 
        Fatores que concorrem para a autonomia de poder do 

sistema político 
        Fatores de crescimento do Estado 
        Estruturação do Estado segundo a inovação política e a 

experimentação institucional 
   2. O Estado: Evolução e modalidades 
        O Estado como forma de reflexão e de regulação sobre a 

sociedade 
        Quadro de interação do modelo de Estado de Direito nas 

atuais sociedades 
        Características, funções e mecanismos de ação 
        O Estado-providência em transição 
        Do Estado interventor ao estado regulador 
        Regulação: conceito, âmbito e fatores de mudança 
        Capacidades institucionais e funções de regulação 
   3. Administração pública e poder político 
        Dimensão quantitativa da Administração pública em 

Portugal 
        Característica da gestão na Administração pública 
        Principais problemas de organização e de funcionamento 
        Tendências de reforma da administração pública 
        Cidadão, utente, cliente 
        Reorganização do Estado e das suas funções 
   4. Cidadania e democracia 
        Contexto do desenvolvimento (industrialização, mercado, 

individualização, Estado de direito) 
        Lógica do desenvolvimento da cidadania 
        Tensão e conflitos entre os direitos dos indivíduos 
        Bases orçamentais e financeiras dos direitos 
        Cidadania e equidade social 
        Legitimidade política e neocorporativismo 
   5. Políticas Públicas 
        Modelos e perspectivas 
        Políticas públicas e processo de decisão 
        Funções das políticas públicas 
        Grupos de interesse e políticas públicas 
        Efeitos do desenvolvimento das políticas públicas 
 
- Finanças públicas e gestão orçamental 
   1. Introdução. A atividade financeira pública, seu 
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enquadramento e relacionamento com outra atividades 
públicas 

   2. Estrutura da administração pública financeira comunitária e 
portuguesa – setores, subsetores e instituições financeiras 

   3. As finanças públicas europeias, estaduais, regionais e locais 
        Sua interatividade 
        Caracterização 
   4. Orçamentos da CE/EU, do estados, incluindo o da 

Segurança Social, dos Serviços com autonomia administrativa 
e financeira das Regiões Autônomas, das autarquias locais e 
das entidades do setor público empresarial: 

Relações com os planos; 
Enquadramento; 
Regime. 

   5. A gestão financeira e orçamental. 
   6. A gestão e a utilização de dinheiros públicos por entes 

públicos de direito privado e por entes privados. 
   7. As contas e suas relações com os relatórios de atividades. 
   8. O controle das finanças públicas. 
   9. As responsabilidades inerentes à gestão e utilização de 

dinheiros e valores públicos. 
 
- Políticas Europeias e administração nacional 
   Introdução 
   1. Breve percurso histórico 
      1.1 Entre cooperação, integração e regulação. 
      1.2 Os limites do modelo histórico-funcional de integração. 
   2. A economia geral dos tratados: de Roma a Nice 
      2.1 As revisões dos tratados originais. 
      2.2 Consolidação e quadro geral de políticas públicas. 
   3. O sistema político da união 
      3.1 As instituições da União e o equilíbrio interinstitucional. 
      3.2 A ordem jurídica e as relações com os Estados Membros. 
      3.3 Os processos de tomada de decisão 
   4. Políticas Européias, “Policy-cycle” e “European 

Governance” 
      4.1 O “policy-cycle” das políticas do 1º pilar. 
      4.2 O “policy-cycle” das políticas do 2º pilar. 
      4.3 O “policy-cycle” das políticas do 3º pilar. 
      4.4 “European Governance”: métodos e modos de 

governação. 
   5. A Coordenação Nacional das Políticas Européias 
      5.1 Tipos de coordenação governamental das políticas 

europeias. 
      5.2 Níveis de intervenção dos parlamentos nacionais. 
      5.3 Governabilidade, consociativismo e administração de 

interesses. 
Conclusão: CIG 2000, políticas públicas europeias, 

administração nacional, nova CIG de 2007 (?) e resultados da 
Presidência Portuguesa da União Européia no 2º Semestre de 
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2007. 
 
- Sistemas de administração pública comparada 
   Poder político, regulação jurídica e administração pública 
   Governabilidade e democracia no contexto da globalização 
        As novas ortodoxias e o peso da história 
        Modelos alternativos para uma nova gestão pública 
   Os grandes sistemas político-administrativos contemporâneos 
        Estruturas de poder nacionais, regionais e locais 
        Formas de organização administrativa 
        Evolução do emprego público 
        Mecanismos de controle da administração pública 
   Cultura administrativa e exercício da cidadania na sociedade 

da informação 
- Sistemas e tecnologias da informação 
   1. Sociedade da informação e mudança na administração 

pública 
        Definição de uma problemática 
        Sociedade da informação como objeto de política pública 
        Administração pública eletrônica (e-government) 
   2. Informação, sistemas e tecnologias da informação 
        Fundamentos conceituais 
        Características e evolução dos sistemas de informação 
      Problemas de gestão dos SI/TI 
   3. Oportunidades e riscos na integração dos SI/TI na 

administração pública 
        Reorganização da prestação de serviços 
        Implicações organizacionais: opções e dilemas 
        Da automatização de processos à gestão do conhecimento; 
        Confiança eletrônica: privacidade, responsabilidade e 

transparência 
   4. Avaliação do e-government 
        O valor e validade do benchmarking 
        O e-government numa perspectiva de governança 
   5. Informação, tecnologias e mudança política 
        Cidadania e democracia digital 
        Implicações do e-government para a democracia 
        Inclusão versus participação 
 
- Organização e liderança na Administração Pública 
   1. Elementos estruturais das organizações públicas 
      - A diferença entre organizações públicas e privadas 
      - A dimensão institucional das organizações públicas 
      - Configurações estruturais universais: é possível não ser 

burocrático? 
      - Modos de compatibilização entre burocracia e flexibilidade 
      - Organizações públicas como loosely coupled systems 
   2. Cultura e identidade nas organizações públicas 
      - Modelos de cultura organizacional: perspectivas unitária, 

diferenciada e fragmentada 
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      - Promoção do desempenho das organizações públicas 
através da ativação de variáveis culturais: 

         - Ambidestria contextual 
         - Clima de serviço 
         - Fiabilidade organizacional 
         - Aprendizagem organizacional 
         - Coordenação relacional 
      - A identidade das organizações públicas e a identidade dos 

colaboradores 
   3. Liderança e desempenho individual e de grupo 
      - Principais abordagens à liderança 
      - A liderança carismática e a gestão da identidade das 

organizações públicas 
      - A liderança como troca social: a abordagem LMX 
      - A gestão das equipes 
 
- Direito da administração pública, regulação jurídica e 

sociedade 
1. Considerações introdutórias gerais. O Estado liberal, o Estado 

social e o Estado regulador. Países anglo-saxônicos e países 
continentais europeus 

2. Constituição. Administração. Direitos fundamentais e 
autoridade da Administração. A justiça administrativa 

3. O pluralismo da Administração e a relativização do conceito 
de interesse público. As novas formas organizatórias e a fuga 
para o direito privado. As privatizações. O direito privado da 
administração. 

4. O ato e o procedimento administrativo. A menor importância 
relativa do ato administrativo. A relação jurídico-
adminsitrativa. 

5. Desregulamentação, introdução da concorrência e autoridades 
independentes. A alteração da noção de serviço público. 

6. A influência do Direito Comunitário e a convergência dos 
direitos nacionais europeus. 

7. O papel da Administração e o futuro do Direito 
Administrativo. 

 
- Gestão pública 
1. Introdução 
2. A evolução do papel do estado 
   2.1 Estado: conceito e evolução 
   2.2 Estado liberal 
   2.3 Estado-providência 
3. Um novo Estado – uma nova governação 
   3.1 A metamorfose do Estado e a nova governação 
   3.2 A crise do Estado-providência: continuidade ou ruptura 
   3.3 O paradigma burocrático e os princípios da nova gestão 

pública 
   3.4 Reforma da administração pública, a lógica empresarial e o 

Estado 
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   3.5 A modernização do Estado e dos serviços públicos 
4. A iniciativa econômica pública 
   4.1 O papel do Estado na economia: pressupostos teóricos 
   4.2 Limites do mercado: a utopia do paradigma 
   4.3 A intervenção empresarial e as atividades de interesse 

público 
   4.4 As empresas e o direito europeu: regime da concorrência 
5. Descentralização 
   5.1 Avaliar a descentralização do ponto de vista democrático 
   5.2 Descentralização e eficiência 
6. Desenho de programas públicos 
   6.1 Tipos de política públicas 
   6.2 Processo de policy-making 
   6.3 Identificar os beneficiários e como beneficiam 
   6.4 Definir e avaliar métodos alternativos de execução do 

programa 
   6.5 Examinar a compatibilidade e a complementaridade com 

outras iniciativas 
   6.6 Avaliar a eficiência, a produtividade e a viabilidade 

financeira 
   6.7 Assegurar a realização 
   6.8 Garantir flexibilidade 
   6.9 Assegurar a avaliação do programa e a razão da sua 

existência 
7. Motivação e liderança 
8. Participação ativa dos cidadãos 
   8.1 Contexto constitucional da administração pública 
   8.2 O papel da sociedade civil e a materialização da cidadania 
   8.3 A defesa da participação 
   8.4 Primado da informação como pressuposto à participação 
   8.5 A medição do progresso 
   8.6 O valor da governação para os cidadãos 
   8.7 A confiança como alicerce do desenvolvimento 
   8.8 A necessidade de refundar o serviço público 
9. Prestação de contas 
   9.1 Em busca do significado de “accountability” 
   9.2 A prestação de contas e o paradigma burocrático 
   9.3 Reflexos da nova gestão pública 
10. Considerações finais: por uma redefinição do papel do 

Estado 
 
- Novos desafios da Regulamentação: Informação, Ambiente 

e Consumo 
I. Novos desafios da regulamentação 
   1. Regulação: um conceito em discussão.Objetivos, atores e 

instrumentos. 
   2. Novos contextos. A sociedade da informação; a sociedade 

do risco; a sociedade global. 
   3. Novos territórios. Os Estados; a União Européia; as 

organizações internacionais de âmbito universal. Globalização 
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e europeização. 
   4. Novos campos: da regulação do mercado e da concorrência 

às novas áreas de regulação: a informação, o ambiente, o 
consumo. Novos princípios, novos direitos. 

   5. Novos atores, novos métodos. A reconfiguração dos modos 
de regulação. Regulação e governação. Regulação pública e 
privada. Regulação centrada e descentrada. A auto-regulação. 
A co-regulação. O método aberto de coordenação. A 
responsabilidade social das empresas. 

   6. Novos desafios: as relações entre Estado, mercado e 
sociedade. Regulação e Direito: um novo paradigma jurídico? 

II. A regulação da informação 
   1. Da era da informática à era da internet: a evolução dos 

direitos e dos modos de regulação. 
   2. Da liberdade da informação aos direitos sobre a informação. 

Regimes da propriedade intelectual na União Europeia e em 
Portugal: programas de computador; bases de dados; produtos 
multimídia; direito de autor na internet. 

   3. Liberdade da informação e proteção de dados pessoais 
informatizados. Regimes da proteção de dados pessoais na 
União Europeia e em Portugal. 

   4. Modelos de regulação da internet. Liberdade ou regulação 
da internet. Regulação do ciberespaço na União Europeia: a 
regulação dos serviços da sociedade da informação, incluindo 
o comércio eletrônico. A regulação dos conteúdos circulados 
na internet. 

III. A regulação do ambiente 
   1. Tecnologia, risco ambiental e participação pública. 
   2. Fundamentos das políticas e da regulação pública do 

ambiente. Regulação pública e autoregulação pelo mercado. 
Tutela objetiva e subjetiva do ambiente. 

   3. Princípios gerais da regulação ambiental. Prevenção e 
precaução. 

   4. Métodos e instrumentos de regulação. Avaliação prévia de 
impacto ambiental: os estudos de impacto ambiental; consulta 
e participação pública. 

   5. Agentes da regulação ambiental. Governo; administração; 
órgãos consultivos; organizações não governamentais; os 
cidadãos. 

   6. Regulação do ambiente na União Europeia. 
IV. A regulação do consumo 
   1. Consumo, consumidores. Crises alimentares, risco e 

confiança. 
   2. Fundamentos das políticas e do direito do consumo. 
   3. Princípios e regimes. Concorrência; preços; publicidade e 

marketing. 
   4. Métodos e instrumentos de regulação; controle da qualidade 

e da segurança; instituições reguladoras; apoio ao 
associativismo. 

   5. Política de defesa dos consumidores na União Europeia: 
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novas tendências. A reforma das instituições de segurança 
alimentar. A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. A 
Agência portuguesa de qualidade e segurança alimentar. 

 
- Política econômica e programas públicos 
1. O percurso das políticas públicas no longo prazo: problemas e 

desafios 
    (Estado, Economia e Sociedade; Mercado e Democracia; 

Público e Privado; Evolução do papel e das funções do Estado; 
Papel das políticas públicas no crescimento econômico, na 
qualidade de vida e na sustentabilidade ambiental; Os grandes 
problemas e desafios da atualidade) 

2. Políticas públicas: visão e missão e motivações 
    (Governo e governabilidade; Governar e gerir; Reformas do 

Estado e reformas das políticas; “Política” e “Políticas”; Setor 
público, setor privado e setor social; As funções de afetação, 
estabilização e distribuição; As “falhas” de mercado e as 
“falhas” do Estado; Uma tipologia de políticas públicas; Os 
espaços das políticas públicas no contexto da globalização: 
mundial, nacional, regional (supra-nacional e infra-nacional) e 
local). 

3. Racionalidade econômica, social e política 
    (Ciclos econômicos, ciclos políticos e políticas públicas; 

Racionalidade econômica e racionalidade política; Escolhas e 
preferências: abordagens individuais e sociais; Eficiência e 
equidade; Bens públicos, bens de mérito e provisão pública de 
bens privados; Externalidades). 

4. A elaboração da política econômica 
    (O processo da política econômica: diagnóstico, preparação, 

decisão, execução e avaliação; Meios e fins; Instrumentos e 
objetivos; Medidas e metas; Os mecanismos de transmissão e 
os desfasamentos das políticas; A utilização de modelos; O 
problema da consistência: encontrar os instrumentos 
necessários; O problema da afetação: encontrar as vantagens 
comparativas dos diferentes instrumentos; O problema da 
especialização: encontrar as missões específicas das diferentes 
instituições, agências e serviços; O problema da coordenação: 
encontrar as linhas de convergência e sinergia das diferentes 
política; O problema do espaço e do tempo: definir políticas 
para territórios e pessoas num horizonte temporal adequado). 

5. A avaliação dos programas e das políticas públicas 
    (O papel da avaliação nas políticas públicas; Metodologia de 

avaliação de programas e políticas públicas; A avaliação e a 
“prestação de contas”; Avaliação ex-ante, on-going e ex-post; 
Relevância, pertinência e sustentabilidade; Eficácia e 
eficiência;Efeitos diretos, indiretos e induzidos; Resultados e 
realizações; Indicadores; A experiência portuguesa e europeia). 

6. A agenda da mudança nas políticas públicas 
    ( Democracia e participação; O Estado, o setor privado e as 

ONG’s; Do local ao supranacional: as novas dimensões das 



 179

políticas públicas; Os desafios da globalização; O desenho das 
políticas públicas, a sustentabilidade e os problemas de 
coordenação; Política públicas e crescimento; Políticas 
públicas e estabilização; Políticas públicas e coesão social 
Repensar e reformar o Estado: as políticas públicas para o 
século XXI). 

 
- Metodologia e técnicas de investigação 
   1. A investigação em Ciências Sociais 
      1.1 Abordagens quantitativas, qualitativas e mistas 
      1.2 Percursos metodológicos 
   2. O projeto de investigação 
      2.1 Atitudes perante a investigação 
      2.2 Elementos do projeto de investigação 
   3. Etapas preambulares da investigação 
      3.1 Formulação da pergunta de partida 
      3.2 Revisão da literatura 
      3.3 Construção do modelo de análise 
   4. Técnicas de recolha de dados 
      4.1 Análise documental 
      4.2 Observação 
      4.3 Entrevistas 
      4.4 Questionários 
      4.5 Análise de conteúdo 
   5. Análise de dados 
      5.1 Análise de dados na investigação quantitativa 
      5.2 Análise de dados na investigação qualitativa 
   6. Redação de trabalhos científicos 
  
- Áreas de aplicação de modelos de gestão pública 

(seminário) 
Apresentação de estudos de casos, debates e reflexões de 
modelos de gestão pública 
1. Apresentação do tema – Perspectiva analítica 
2. Gestão pública: evolução e características 
3. Concepção e gestão do modelo de gestão Loja do cidadão 
4. Gestão de recursos partilhados da Administração Pública 
5. Modelos de simplificação administrativa I 
6. Modelos de simplificação administrativa II 
7. Agência nacional de compras públicas 
8. Gestão de manutenção/investimento/reparação nas escolas 
9. Modelos de empresarialização dos hospitais (próximo) 
10. CTT e a contratualização (funcionários) das repartições 
11. Julgados de Paz – Aplicação de modelos de gestão da justiça 
12. Modelos de modernização eletrônica no setor público 
13. Reflexão das experiências de aplicação de modelos de gestão 
 
- Dissertação em administração e políticas públicas ou trabalho 

de projeto em administração e políticas públicas. 
Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito 
ENTIDADE Faculdade de Direito Universidade de Lisboa 
PERÍODO/DATA 2010-2011 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Ciências Histórico-Jurídicas 
   - História do Direito 
   - Teoria do Direito 
- Ciências Jurídico-Econômicas 
   - Finanças Públicas e Privadas 
   - Economia e Análise Econômica do Direito 
   - Concorrência e Regulação 
   - Direito Fiscal 
   - Direito Internacional Econômico e Integração Europeia 
   - Políticas Públicas e Federalismo Financeiro 
- Ciências Jurídico-Políticas 
   - Filosofia e Teoria do Estado 
   - Direito Constitucional 
   - Direito Administrativo 
   - Direitos Fundamentais 
   - Ciências Jurídico-Internacionais 
   - Ciências Jurídico-Ambientais 
   - Ciência Política 
   - Direito da Integração 
   - Direito da União-Europeia 
- Ciências Jurídicas 
   - Ciências Jurídicas 
   - Ciências Jurídico-Criminais 
   - Ciências Jurídico-Laborais 
   - Direito Comercial 
   - Direito Bancário e dos Seguros 
   - Direito Intelectual 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado Científico em Direito – Especialidade Direito 

Constitucional 
ENTIDADE Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
PERÍODO/DATA 2010-2011 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Direito Constitucional A- I/II (obrigatória) 
Teoria da Democracia: Democracia antiga e democracia 

moderna.  Democracia e República. Democracia direta e 
democracia representativa.  Democracia semidireta e 
democracia participativa.  Democracia e soberania do povo.  
Democracia e Estado de Direito. O princípio da maioria.  O 
princípio representativo e as eleições. O princípio 
representativo e os partidos políticos. O princípio da separação 
de poderes.  As concepções da democracia dos séculos XIX a 
XXI.  Os cidadãos, sujeitos da democracia. Os partidos, 
sujeitos da democracia.  A eleição, ato de democracia. 
Democracia e sistemas eleitorais. O referendo, ato de 
democracia. O referendo em Direito Comparado. O eleitorado, 
órgão do Estado.  

Justiça Constitucional A - I e II (obrigatória) 
A decisão de inconstitucionalidade, critérios hermenêuticos e 

garantia dos direitos fundamentais :  Tensões doutrinais. O 
positivismo jurídico na prática jurisdicional e os seus críticos.  
Neo-constitucionalismo como tentativa de superação do 
positivismo na interpretação constitucional.  Neo-
constitucionalismo e nova hermenêutica. O positivismo e os 
princípios constitucionais. Existe uma hierarquia entre 
princípios e normas constitucionais?  Positivismo e supra-
positivismo na prática dos Tribunais Constitucionais.  Limites 
à competência interpretativa do juiz constitucional. A tensão 
entre os tribunais constitucionais e os tribunais comuns na 
interpretação da Constituição.  Método dogmático e nova 
hermenêutica na interpretação constitucional.  Activismo dos 
Tribunais Constitucionais na concretização da Constituição. As 
sentenças interpretativas condicionais e o seu conteúdo 
vinculante. Tipos, natureza e teleologia das sentenças 
interpretativas condicionais. O Conteúdo heteróclito da 
interpretação conforme com a Constituição.  Da 
vinculatividade das decisões que contém uma interpretação 
conforme com a Constituição ou um juízo de 
inconstitucionalidade sem redução de texto. Sentenças 
interpretativas e activismo dos Tribunais Constitucionais. As 
sentenças interpretativas e o delicado equilíbrio entre o 
Tribunal Constitucional, os tribunais comuns e o legislador à 
luz do principio da separação de poderes III. Justiça 
Constitucional e Direitos fundamentais.  A hipertrofia dos 
direitos fundamentais e o retorno ao tema da Constituição 
dirigente.  A discricionariedade do juiz constitucional e a 
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ponderação de princípios. A tese da unidade dogmática entre 
direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e 
culturais.  A tese da aplicabilidade directa dos direitos sociais e 
a competência dos tribunais em julgarem e suprirem a 
inconstitucionalidade por omissão. As competências “para-
normativas” dos tribunais Constitucionais na garantia dos 
direitos fundamentais.  Porquê o recurso de amparo? 

Justiça Constitucional B – I/II 
A decisão de inconstitucionalidade, critérios hermenêuticos e 

garantia dos direitos fundamentais  
I. Tensões doutrinais  
1. O positivismo jurídico na prática jurisdicional e os seus 

críticos  
2. Neo-constitucionalismo como tentativa de superação do 

positivismo na interpretação  
constitucional.  
3. Neo-constitucionalismo e nova hermenêutica  
4. O positivismo e os princípios constitucionais  
5. Existe uma hierarquia entre princípios e normas 

constitucionais?  
6. Positivismo e supra-positivismo na prática dos Tribunais 

Constitucionais  
7. Limites à competência interpretativa do juiz constitucional  
8. A tensão entre os tribunais constitucionais e os tribunais 

comuns na interpretação da Constituição  
9. Método dogmático e nova hermenêutica na interpretação 

constitucional  
10. Activismo dos Tribunais Constitucionais na concretização da 

Constituição  
II. As sentenças interpretativas condicionais e o seu conteúdo 

vinculante  
10. Tipos, natureza e teleologia das sentenças interpretativas 

condicionais.  
11. O Conteúdo heteróclito da interpretação conforme com a 

Constituição  
13. Da vinculatividade das decisões que contém uma 

interpretação conforme com a Constituição ou  
um juízo de inconstitucionalidade sem redução de texto  
14. Sentenças interpretativas e activismo dos Tribunais 

Constitucionais  
15. As sentenças interpretativas e o delicado equilíbrio entre o 

Tribunal Constitucional, os tribunais  
comuns e o legislador à luz do principio da separação de poderes 

III. Justiça Constitucional e Direitos fundamentais 
16. A hipertrofia dos direitos fundamentais e o retorno ao tema 

da Constituição dirigente  
17. A discricionariedade do juiz constitucional e a ponderação de 

princípios.  
18. A tese da unidade dogmática entre direitos, liberdades e 

garantias e direitos económicos, sociais  
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e culturais.  
19. A tese da aplicabilidade directa dos direitos sociais e a 

competência dos tribunais em julgarem esuprirem a 
inconstitucionalidade por omissão  

20. As competências “para-normativas” dos tribunais 
Constitucionais na garantia dos direitos  

fundamentais.  
21. Porquê o recurso de amparo? 
Disciplina optativa – Escolher 
Dissertação – Obrigatória 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Doutorado em Direito – Especialidade de Ciências Jurídico-

Políticas 
ENTIDADE Universidade de Lisboa/Faculdade de Direito 
PERÍODO/DATA 2009/2010 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Direito Constitucional I/II 
O princípio da igualdade: O princípio da igualdade na 
Constituição. Igualdade e universalidade. Igualdade jurídica e 
igualdade social. Sentido negativo da igualdade. Sentido 
positivo. Igualdade e diferenciação.  Igualdade e discriminação 
positiva. As pessoas colectivas e a igualdade. A igualdade nas 
relações entre os particulares. Igualdade e lei. Em especial, 
igualdade e lei penal. Igualdade e omissões legislativas. 
Igualdade e sentenças aditivas. Igualdade e Administração. 
Igualdade e imparcialidade da Administração. Igualdade e 
jurisdição 
Direito Administrativo – mudança de paradigma I/II 
Direito Administrativo – visão histórica. Direito Administrativo 
– Direito Europeu.  Direito Administrativo – novos desafios.  
Direito Administrativo – novas fórmulas.  Direito 
Administrativo em Portugal. 
Direitos Fundamentais I (optativa) 
§1º - O quadro filosófico-ideológico dos direitos fundamentais 
§2º - A evolução histórico-jurídica dos direitos fundamentais: 
Direito interno e Direito internacional 
§3º - Os direitos fundamentais no constitucionalismo português 
Direitos Fundamentais II (optativa) 
§1º - Os direitos fundamentais na Constituição de 1976: os 
conceitos operativos 
§2º - Idem: o regime geral dos direitos fundamentais 
§3º - Idem: os direitos fundamentais em especial 
Introdução ao Direito Público (optativa) 
§ 1 - Premissas metodológicas: O conceito de Direito Público. A 
tradição e importação de modelos.  O constitucionalismo e o pré-
constitucionalismo.  A diferente capacidade de conformação do 
poder político pelas Constituições. O problema da esfera pública 
(Habermas). A poliarquia como garantia do próprio Estado de 
Direito.  A «destatização» e atomização do poder público. 
§2 - Delimitação do poder administrativo distinto do Estado.  A 
liberdade de conformação orgânica e os seus limites jurídicos  
A – A Administração Pública independente da orientação 
política do Estado. As autarquias locais: Os fundamentos 
históricos e constitucionais da autonomia dos municípios. A 
Carta Europeia da autonomia local. O princípio da 
subsidariedade como princípio de regulação do conflito entre o 
Estado e as autarquias. Os municípios entre a tributação e a 
função prestativa, infra-estrutural e de enquadramento que 
exercem. As regiões administrativas. O associativismo municipal  
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As associações públicas profissionais: O princípio da unicidade 
versus a liberdade de exercício de profissão e a liberdade de 
iniciativa privada. O princípio da unidade e a qualificação do 
Direito da União como associações  
de empresas cuja regulamentação é restritiva da concorrência.  
B – A Administração Pública sob a influência da orientação 
política do Estado. 
Os institutos públicos: Os fundamentos históricos e 
constitucionais  
 As entidades administrativas independentes: Os fundamentos 
jurídicos, em especial, a exigência europeia de entidades 
administrativas independentes do Governo.  
As empresas públicas : A europeização do conceito de empresa e 
o princípio da concorrência.  
§ 3 - A Justiça Administrativa. As bases constitucionais. As 
bases europeias: a jurisprudência dos tribunais da UE e do 
TEDH  
§ 4 - Os litígios relativos aos centros de poder administrativo 
distintos do Estado:  A diversidade pretérita de regras de 
competência e de tramitação em função do autor. A antecipação 
da reforma que o contencioso das autarquias locais constituiu. 
As regras de legitimidade e de competência jurisdicional.  Os 
poderes de fiscalização jurisdicionais. 
Introdução ao Direito Privado (optativa) 
O Direito e a cultura: A Ideia de Cultura.  O Direito e a Cultura. 
Direito da Cultura?  O Estado de Cultura. O Direito 
Administrativo da Cultura.  As Políticas Culturais. A Sociedade 
e a Cultura.  A Cultura, a Memória e o Património. 
Metodologia Jurídica (optativa) 
Estrutura das regras jurídicas. Os conceitos jurídicos. Os 
princípios. O problema da interpretação e aplicação das leis. 
Metodologia aplicada: legística. Metodologia aplicada: direito 
judiciário; fundamentação das sentenças; função dos tribunais 
superiores, especialmente do tribunal constitucional. 
Metodologia aplicada: o problema da prova; teorias da 
argumentação 
Dissertação 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Doutorado em Direito 
ENTIDADE Universidad Nacional de Lomas de Zamora – UNLZ – 

Argentina 
PERÍODO/DATA 2 anos 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Primeiro quadrimestre: 
- Novos Cenários da Integração 
- Epistemologia e Direito 
- Oficina de Metodologia da Investigação Social e Jurídica 
Segundo quadrimestre: 
- História e Realidade Social Contemporânea da América Latina 
- Seminário de Aprofundamento em Direito Privado 
- Oficina de Investigação e Desenho do Projeto de Tese 
Terceiro quadrimestre: 
- Seminário de Aprofundamento em Direito Público 
- Terrorismo e Direito 
- Oficina de Investigação e Elaboração de Tese 
Quarto quadrimestre: 
- Seminário de Aprofundamento em Direito Penal 
- Seminário de Aprofundamento em Direitos Humanos 
- Problemáticas Jurídicas do Século XXI 
- Tese 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito – Linha de Pesquisa: Poder e Cidadania no 
Estado Democrático de Direito 

ENTIDADE Faculdade de Direito da UFMG 
PERÍODO/DATA 2008-2009 
CARGA HORÁRIA 405 horas 
CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

NÚCLEO COMUM – Disciplinas Obrigatórias 
- Teoria da Justiça 
- Metodologia de Pesquisa em Direito 
NÚCLEO COMUM – Disciplinas Optativas 
- Temas de História do Direito 
- Temas de Teoria do Método Jurídico 
- Temas de Hermenêutica Jurídica 
- Temas de Filosofia do Estado 
NÚCLEO ESPECÍFICO – Disciplinas Optativas 
- Temas de Teoria do Estado 
- Temas de Teoria da Constituição 
- Temas de Direito Constitucional 
- Temas de Direito Constitucional Comparado 
- Temas de Direito Administrativo 
- Temas de Direito Administrativo Comparado 
- Temas de Direito Tributário 
- Temas de Direito Tributário Comparado 
- Temas de Direito Econômico 
- Temas de Direito Econômico Comparado 
- Temas de Direito Internacional Público 
- Temas de Direito Comunitário e da Integração 
- Temas de Direito Político 
- Temas de Direito Municipal 
- Relações Internacionais 
- Temas de Teoria Geral do Processo 
- Temas de Direito Processual Civil 
- Temas de Direito Processual Civil Comparado 
- Temas de Direito Penal 
- Temas de Direito Penal Comparado 
- Temas de Direito Processual Penal 
- Temas de Direito Processual Penal Comparado 
- Criminologia 
- Temas de Direito do Trabalho 
- Temas de Direito do Trabalho Comparado 
- Temas de Direito Processual do Trabalho 
- Temas de Direito Processual do Trabalho Comparado 
- Temas de Direito Previdenciário 
- Temas de Direito Previdenciário Comparado 
- Metodologia do Ensino em Direito 
- Didática do Ensino Superior 
- Latim/Direito I 
- Latim/Direito II 
- Estágio Docente 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito – Linha de Pesquisa: A Expressão da 
Liberdade em Face da Pessoa e da Empresa 

ENTIDADE Faculdade de Direito da UFMG 
PERÍODO/DATA 2008-2009 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

NÚCLEO COMUM – Disciplinas Obrigatórias 
- Teoria da Justiça 
- Metodologia de Pesquisa em Direito 
NÚCLEO COMUM – Disciplinas Optativas 
- Temas de História do Direito 
- Temas de Teoria do Método Jurídico 
- Temas de Hermenêutica Jurídica 
- Temas de Filosofia do Estado 
NÚCLEO ESPECÍFICO – Disciplinas Optativas 
- Temas de Teoria Geral do Direito Privado 
- Temas de Direito Civil 
- Temas de Direito Civil Comparado 
- Temas de Direito Empresarial 
- Temas de Direito Empresarial Comparado 
- Temas de Direito Econômico 
- Temas de Direito Econômico Comparado 
- Temas de Direito Tributário 
- Temas de Direito Tributário Comparado 
- Temas de Direito Romano 
- Temas de Direito do Trabalho 
- Temas de Direito do Trabalho Comparado 
- Temas de Direito Previdenciário 
- Temas de Direito Previdenciário Comparado 
- Metodologia do Ensino em Direito 
- Didática do Ensino Superior 
- Latim/Direito I 
- Latim/Direito II 
- Estágio Docente 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito – Linha de Pesquisa: Direito, Razão e 
História 

ENTIDADE Faculdade de Direito da UFMG 
PERÍODO/DATA 2008-2009 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

NÚCLEO COMUM – Disciplinas Obrigatórias 
- Teoria da Justiça 
- Metodologia de Pesquisa em Direito 
NÚCLEO COMUM – Disciplinas Optativas 
- Temas de História do Direito 
- Temas de Teoria do Método Jurídico 
- Temas de Hermenêutica Jurídica 
- Temas de Filosofia do Estado 
NÚCLEO ESPECÍFICO – Disciplinas Optativas 
- Temas de Filosofia do Direito 
- Lógica Jurídica 
- Temas de Sociologia Jurídica 
- Temas de Antropologia Jurídica 
- Temas de Direito Romano  
- Temas de Direito Internacional Público 
- Temas de Direito Comunitário e da Integração 
- Temas de Teoria da Constituição 
- Relações Internacionais 
- Temas de Teoria do Estado  
- Metodologia do Ensino em Direito 
- Didática do Ensino Superior 
- Latim/Direito I 
- Latim/Direito II 
- Estágio Docente 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Doutorado em Direito – Áreas de Concentração: Direito Civil, 
Direito Penal, Direito Laboral 

ENTIDADE Universidad de Buenos Aires 
PERÍODO/DATA 2009 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Disciplinas de Alcance Geral para todas as Áreas 
Primeiro módulo: 
- Teoria e Prática da Tese 
- História do Direito  
- Seminário de Tese 
- Teoria do Direito 
Segundo módulo: 
- Metodologia da Pesquisa Científica 
- Sociologia Jurídica 
 
Disciplinas específicas: 
   Área Temática Direito Civil  
      (segundo módulo) 
         - Direitos da Pessoa 
         - Direito das Obrigações 
      (terceiro módulo) 
         - Direito dos Contratos 
         - Direitos Reais 
         - Direito de Família 
         - Direito das Sucessões 
 
   Área Temática Direito Penal 
      (segundo módulo) 
         - Sociologia Del Enjuizamento Penal Adversarial 
         - Direito Penal e Ação Significativa 
      (terceiro módulo) 
         - Direito Penal Constitucional 
         - Garantias Penais 
         - Direito Penal e Bioética 
         - Medicina Forense Penal 
 
   Área Temática Direito Laboral 
      (segundo módulo) 
         - Instituições Fundamentais do Direito do Trabalho 
         - Filosofia e Direito do Trabalho 
      (terceiro módulo) 
         - Medicina Forense Laboral 
         - Garantias do Trabalhador 
         - Transformações no sistema de relações laborais 
         - O Direito Laboral Pós-moderno 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Doutorado em Direito 
ENTIDADE Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO 
PERÍODO/DATA 2009-2010 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Direito Constitucional Comparado 
   A comparação no Direito. Noção, objeto, método do Direito 

Constitucional Comparado. Adoção de uma perspectiva 
interdisciplinar. Exame comparativo de estruturas e práticas 
constitucionais contemporâneas quanto a: tipos de 
constituição; formas político-jurídicas de estado; estruturas 
governamentais; sistemas eleitorais; sistemas partidários. 
Recepções de direitos e circulação de modelos jurídicos. 
Estudo comparado de temas específicos. 

- Governo e Administração Pública 
   Estado e governo. Governo e administração. O Estado-

administração. Ordem pública e serviços públicos. Poder de 
polícia e estrutura orgânica. Poder executivo e administração 
pública. Administração direta e indireta: descentralização 
administrativa. Administração contemporânea e planejamento. 
Métodos modernos de gestão pública. Perspectiva do estado e 
tendência da administração pública no direito comparado. 

- Teoria constitucional contemporânea 
   Teoria da constituição e teoria da interpretação constitucional. 

Teoria das sub-constituições. As comunidades supranacionais, 
o federalismo e a cidadania local. A crise da representação e a 
participação popular. A legitimidade da jurisdição 
constitucional e o consenso democrático. As grandes correntes 
teóricas do constitucionalismo contemporâneo: 
institucionalismo, concretismo e procedimentalismo, na 
Alemanha; republicanismo e liberalismo, nos Estados Unidos. 

- Ética, direitos humanos princípios constitucionais 
   A fundamentação ética dos direitos humanos. A virada 

Kantiana-justiça e liberdade. Os princípios constitucionais 
vinculados a ideia de liberdade. Direitos humanos, princípios e 
normas. A constitucionalização e a positivação dos direitos 
humanos nos textos internacionais. 

- Teoria da democracia 
   A invenção da política e a origem da ideia de democracia. A 

trajetória de teoria e prática da democracia no século XX, 
correntes clássicas e neoclássicas, concepções normativas e 
empíricas, principais autores, críticas, instituições e problemas. 
O debate contemporâneo: os modelos liberais, republicanos e 
democracia deliberativa. O fim do século e a terceira onda de 
democratização no mundo. Teoria e prática da democracia face 
aos desafios da globalização. As contribuições mais recentes 
da teoria política, economia política, relações internacionais e 
direito internacional, no repensar da natureza, forma e 
conteúdo da política democrática, articulando os níveis local, 
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nacional regional e global. 
- Seminário de pesquisa 
   O seminário de pesquisa será organizado e partilhado por 

professores do doutorado, tendo em vista os anteprojetos 
apresentados pelos alunos no momento do processo de seleção. 
Desta forma, os professores organizarão, a cada ano, o 
conteúdo do seminário, partilhando entre si, ou mesmo com 
docentes convidados de outras instituições (visitantes), as 
diversas sessões. Um professor-coordenador ficará responsável 
pelo funcionamento do seminário, fixando dias e horário, 
administrando a concessão dos graus escolares, recebendo 
professores visitantes, etc. 

- Teoria da justiça 
   A contribuição aristotélica. A filosofia cristã e noção de bem-

comum. O racionalismo moderno e conceito de justiça. A 
fundamentação utilitária. A visão argumentativa (Perelman). O 
debate contemporâneo de John Rawls e os comunitaristas 
(Mclntyre e Walzer). Fundamentos Habermasianos de justiça. 

- Tópicos especiais de teoria política 
   Ementa não cadastrada. 
- Tópicos especiais de filosofia do direito 
   Disciplina de conteúdo variável. 
- Exame de qualificação 
   Ementa não cadastrada. 
- Exame de proficiência em língua estrangeira (italiano) 
   Ementa não cadastrada. 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 



 193

 

EVENTO/CURSO Doutorado em Direito 
ENTIDADE Universidad de Leon – Espanha 
PERÍODO/DATA 2008 
CARGA 
HORÁRIA 

320 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

O processo de formação dos Estados Nacionais na Europa e 
América Latina à integração. 
A economia como elemento de integração 
Europa e América Latina: coincidências e discrepâncias 
A cultura jurídica europeia e sua influência na América Latina: 
do Direito comum ao Direito comunitário 
A união econômica e monetária na Europa 
O Estado Nacional e a nova ordem internacional 
Políticas setoriais para a integração europeia: a política agrária 
comum, a proteção dos consumidores, a defesa do meio 
ambiente, a política cultural e social. 
Espaço e integração: União Européia e a Mercosul 
Curso metodologia da investigação 
Formação da ideia de Europa 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito 
ENTIDADE Universidade de São Paulo - Faculdade de Direito 
PERÍODO/DATA 2010 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Direito, Economia Política e Radicalização Democrática: 
Alemanha e Áustria no Entreguerras 
O Orçamento como Instrumento de Felicidade e Dominação  
Teoria da Segurança Jurídica na Aplicação do Direito Tributário  
Interfaces entre o Direito Industrial e Direito Concorrencial  
Reforma Trabalhista III – A Experiência Portuguesa (TURMA 
CANCELADA)  
Processo Eletrônico Trabalhista  
Direito Internacional do Meio Ambiente: A Cooperação 
Internacional na Luta Contra as Poluições e a Regularização de 
Certas Atividades Militares e Industriais  
Hermenêutica da Ordem Econômica e Tributária  
Ética no Mundo Moderno  
Governança Corporativa  
Direito Internacional e Constitucional  
Pesquisa empírica: Instituições e Processos Judiciais  
 Propriedade Intelectual  
Movimentos Sociais e Acesso à Justiça  
Utilização do Direito Privado pela Administração Pública  
Princípios Fundamentais de Direito Constitucional  
Cinema e Filosofia do Direito: Um Estudo Sobre as Relações 
Existentes Entre Direito, Poder e Violência no Brasil  
Direito Privado Ambiental  
Falência em Direito Comercial Comparado: falência  
Direito Internacional Público e a Governança Global  
Desenvolvimento: Racionalidades, Ferramentas e Arranjos 
Jurídicos  
Direito Comparado  
Aspectos Avançados da Tributação sobre a Renda  
Controles sobre a Administração Pública 
Tutela Jurisdicional do Patrimônio Público, da Moralidade 
Administrativa e do Meio Ambiente 
Aspectos Fundamentais de Direito Civil: Contratos II  
Direitos Intelectuais. Direito de Autor no Terceiro Milênio: Do 
Mecenato às Novas Tecnologias, na Sociedade da Informação  
O Papel do Supremo Tribunal Federal na Efetividade dos 
Direitos Fundamentais  
Teoria Geral do Direito Societário II 
Direito Societário e Desenvolvimento do Mercado de Valores 
Mobiliários Brasileiro: Estudo de casos concretos ("cases")  
Grupos Excluídos, Movimentos Sociais e Direitos Humanos  
Proteção Internacional e os Direitos da Criança  
Temas e Leituras Contemporâneas em Teoria do Direito  
Títulos de Créditos em Direito Comercial Comparado: teoria 
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geral da circulação em face ao Novo Código Civil  
Fundamentos Sistêmicos do Direito Internacional 
Contemporâneo  
Medidas Cautelares Pessoais no Processo Penal - Garantismo e 
Efetividade  
Temas Contemporâneos do Direito Processual Civil  
Visão da Responsabilidade Contratual em seus três planos: Pré-
Contratual, Contratual e PósContratual  
Tipicidade Substancial e Tendências Atuais  
Metodologia do Ensino Jurídico  
Coisa Julgada Civil  
O Processo de Positivação da Norma Jurídica Tributária  
Direito Administrativo Comparado - Responsabilidade do 
Estado  
O Código Civil: Avanços e Retrocessos I  
Organizações Internacionais de Integração Econômica na 
América Latina, África e Ásia  
Saúde, Ambiente e Trabalho: Novos Rumos da Regulação 
Jurídica do Trabalho II  
Reforma Trabalhista III – A Experiência Portuguesa  
Temas de Processo Civil no Direito Empresarial: Processos 
Societários  
Proteção Internacional dos Direitos Humanos  
Direito à Saúde no Direito Privado 
Corrupção: Aspectos Atuais  
Análise Crítica dos Recursos e Ações Autônomas de 
Impugnação no Processo Penal  
Direito das Obrigações na Visão dos Juristas Brasileiros 
Oitocentistas  
História do Processo Romano, Canônico e Lusitano – Processo 
Lusitano II - Recursos  
Metodologia de preparação de Dissertação em Direito Romano 
Informática Jurídica Romanística 
 Direito Público Romano 
Direito Privado Romano II – Direitos Reais 
Direito Privado Romano I – Pessoa e Família 
Direito Privado Romano III – Obrigações 
“Ius Gentium” de Roma à América Latina 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Direito 
ENTIDADE Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR 
PERÍODO/DATA 2010 
CARGA 
HORÁRIA 

960 h/a 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Disciplinas obrigatórias 
- Direito econômico 
- Estado, direito e sociedade 
- Direito sócio ambiental 
 
Disciplinas específicas por linha de pesquisa 
1 – Linha de pesquisa: estado, atividade econômica e 

desenvolvimento sustentável 
- Atividade econômica do empregador e o direito de 

personalidade 
- Atividade pública e atuação do estado no domínio econômico 
- Direito empresarial e sustentabilidade: uma análise econômica 
- Desregulação do direito, do estado e atividade econômica: 

enfoque laboral 
- Fundamentos econômicos e sociais da tributação 
- Incidência penal na atividade econômica 
- Sociedade e empresa no estado contemporâneo 
- Sustentabilidade econômica e socioambiental 
- Sustentabilidade econômica e social no sistema tributário 
- Microempresa, empresa de pequeno porte, estado  e atividade 

econômica 
- Teoria do estado e da Constituição 
 
2 – Linha de pesquisa: sociedades e direito 
- Biodireito e desenvolvimento social 
- Direito ambiental e sustentabilidade 
- Direitos humanos e jurisdição na sociedade internacional 
- Direitos indígenas 
- Fundamentos filosóficos dos direitos humanos, liberalismo e 

democracia 
- Função social do contrato, tecnologia e consumo 
- O tempo do direito e da sociedade 
- Política judiciária: jurisdição, política e democracia 
- Questões tecnológicas e sociedade de consumo 
- Transformações jurídicas das relações privadas no Estado 

Democrático de Direito 
- Tutela constitucional dos direitos coletivos 

Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Curso de Mestrado em Administração Pública 
ENTIDADE Fundação João Pinheiro 
PERÍODO/DATA 2008 
CARGA 
HORÁRIA 

330 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Disciplinas do núcleo obrigatório: 
- Teoria das Organizações 
     - Abordagem das organizações e a perspectiva analítica do 

novo institucionalismo; 
     - Arranjos organizacionais dos processos produtivos e sua 

dinâmica recente; 
     - As funções e formas de organização das instituições 

políticas, o Estado e a dinâmica de suas transformações 
contemporâneas; 

     - Formas contemporâneas de organização da sociedade civil. 
 
- Gestão Pública 
     - Novas tendências e paradigmas da gestão pública 

contemporânea em contexto democrático; 
     - Gestão pública como elemento da Reforma do Estado; 
     - Experiências inovadoras de gestão. 
 
- Economia do Setor Público 
     - Mercados, eficiência e equidade na perspectiva da economia 

do bem estar; 
     - Tributação. Incidência de impostos. Impactos da tributação 

sobre a eficiência econômica. Tributação ótima; 
     - Falhas de mercado. (a) Concorrência imperfeita e regulação 

do monopólio natural. (b) Externalidades. Teorema de Coase 
e a possibilidade de solução privada deste problema. Bens 
públicos e recursos comuns. Intervenção do estado para 
promoção da eficiência na presença de externalidades. (c) 
Assimetria de informação; 

     - Falhas de governo. 
 
- Políticas Públicas 
     - Estudo das políticas públicas entendidas a partir da relação 

entre a ação governamental e os processos políticos; 
     - Conceitos essenciais e principais modelos analíticos para a 

compreensão das políticas públicas; 
     - Estudo da ação governamental em suas funções de 

proposição, elaboração, implementação e avaliação de 
políticas; 

     - Compreensão do ciclo das políticas públicas como um 
processo interativo entre os seus diversos componentes. 

 
- Gestão da Informação na Administração Pública 
     - Processo decisório na esfera pública; 
     - O papel da informação governamental na tomada de 
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decisão; 
     - Aspectos de busca, organização, armazenamento e 

distribuição da informação; 
     - Gestão da informação e do conhecimento; 
     - Políticas de informação governamental; 
     - Transparência e controle público. 
 
- Metodologia A (30 h/a) e Metodologia B (15 h/a) 
     - Procedimentos metodológicos específicos requeridos pela 

lógica da inferência e pela lógica da verificação; 
     - Noções de causalidade, inferência e testes de hipóteses; 
     - Variáveis e indicadores; 
     - Tipos de pesquisa; 
     - Elaboração do projeto de dissertação do aluno com ênfase 

em demarcação do objeto, definição das perguntas analíticas, 
categorias de análise e estratégia metodológica. 

 
Disciplinas do núcleo optativo: 
- Estado e sociedade no Brasil 
     - Visão integrada e multidisciplinar da evolução do estado e 

da sociedade brasileira; 
     - Os modelos de desenvolvimento econômico adotados no 

país no período republicano; 
     - Os macro-processos de mudança socioeconômica; 
     - Instituições políticas; 
     - Os macro-atores sociais. 
 
- Estado de bem-estar e sistema brasileiro de proteção social 
     - Sistema brasileiro de proteção social; 
     - Políticas sociais brasileiras: ordem e ritmo da 

regulamentação estabelecida; 
     - Escopo da legislação (dimensões sociais e população 

cobertas); 
     - Formato burocrático-administrativo; 
     - Esquemas de financiamento; 
     - Mecanismos de organização e intermediação de interesses; 
     - Relações com as políticas governamentais voltadas para o 

processo de acumulação. 
 
- Desenho e avaliação de projetos e programas sociais 
     - Desenho, gestão e avaliação de programas e projetos 

sociais; 
     - Desafios para maior efetividade da gestão social; 
     - Gestão social afinada com a perspectiva da gestão por 

resultados. 
 
- Métodos quantitativos 
     - Séries estatísticas; 
     - Medidas de posição, dispersão e assimetria; 
     - Amostragem e pesquisa; 
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     - Questionários; 
     - Introdução à probabilidade; 
     - Distribuições mais utilizadas; 
     - Inferência e teste de hipótese; 
     - Correlação; 
     - Análise de regressão. 
 
- Finanças públicas 
     - Gestão das finanças públicas; 
     - Estado e produção de bens públicos; 
     - Financiamento das atividades governamentais (instrumentos 

da política fiscal, dívida pública, déficit e financiamento) 
     - Federalismo fiscal e relações intergovernamentais. 
 
- Regulação contemporânea 
     - Emergência do Estado regulador em substituição ao estado 

interventor e produtor, em especial no setor de infra-estrutura 
e serviços públicos (energia elétrica, água e saneamento, 
telecomunicações e transporte coletivo, entre outros); 

     - Análise dos interesses, ideias, processos, instituições e 
arcabouço legal envolvidos; 

     - Análise dos principais problemas: regulação, privatização, 
competição “justa”, desregulação, desregulamentação e 
obrigações relacionadas com a prestação de serviços 
públicos. 

 
- Economia brasileira 
     - Economia brasileira contemporânea; 
     - A gestão macroeconômica após o Plano Real; 
     - Abertura econômica e reestruturação produtiva; 
     - Desenvolvimento regional e local e disparidades regionais 

no Brasil e em Minas Gerais; 
     - O mercado de trabalho no Brasil e em Minas Gerais; 
     - Pobreza e desigualdade social no Brasil e em Minas Gerais. 
 
- Planejamento e inteligência governamental 
     - Planejamento governamental, aspectos relacionados à sua 

natureza, funções e os impasses da atualidade; 
     - Perspectivas propiciadas pelo planejamento estratégico e 

pela gestão da informação e do conhecimento; 
     - Inteligência organizacional enquanto ciclo contínuo de 

atividades associado ao processo informacional das 
organizações; 

     - Elementos conceituais e analíticos: abordagens 
funcionalistas, centradas nas ferramentas tecnológicas e 
sistemas aplicativos de apoio à Inteligência Organizacional. 

 
- Governo eletrônico 
     - Sociedade da informação: políticas públicas de governo 

eletrônico; 
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     - Governo eletrônico (e-gov) no Brasil e no mundo: 
conceitos, evolução e principais objetivos do e-gov; 

     - Vantagens, desafios, limitações e tendências futuras do e-
gov; 

     - Democratização da informação; 
     - Inclusão digital; 
     - Prestação de serviços, transparência e controle; 
     - Cidadania digital; 
     - Aplicações do governo eletrônico nos níveis federal, 

estadual e municipal: serviços, atores, relacionamentos (G2B; 
G2C; G2G; G2E); 

     - Análise e avaliação de sites e serviços. 
 
- Gestão estratégica da informação 
     - Ciência da informação e ciências gerenciais; 
     - A gestão da informação no contexto do processo estratégico 

de gestão. 
 
- Direito público 
     - Poder executivo e Estado Democrático de Direito; 
     - Administração Pública, Direito Administrativo e Direitos 

Fundamentais; 
     - Ato administrativo eletrônico e e-governo; 
     - Sistemas de invalidação e convalidação de atos e contratos 

administrativos; 
     - Direito da regulação; 
     - Parcerias público-privadas; 
     - Federalismo, tributação e justiça; 
     - Políticas públicas, controle e responsabilidade; 
     - Mecanismos de prevenção e solução de conflitos: a 

arbitragem na Administração Pública. 
 
- Tópicos especiais em Administração Pública A e B 
     - Complementação e aprofundamento de questões sobre 

Administração Pública. 
Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Mestrado em Sistema Jurídico Romanístico, Unificação do 
Direito e Direito da Integração 

ENTIDADE Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata - Itália 
PERÍODO/DATA 2007 
CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

Módulo 1. – O sistema do direito Romano na sua evolução 
   - A. A civitas augescens e a formação do ius Romanum 

comune 
     - A.a. A era do desenvolvimento do sistema jurídico 

romanístico; 
     - A.b. A formação do sistema jurídico romanítico. 1. A 

natureza da civitas; 2. As divisões do direito; 3. Os modos 
de produção do direito; 4. Os modos de tornar o direito 
efetivo; 5. As articulações do conceito jurídico unitário de 
pessoa; 6. As articulações do conceito de coisa (bem). 

   - B. O direito romano e as instituições jurídicas medievais; o 
direito comum da Europa, o direito nacional, o direito 
canônico; 

   - C. O sistema jurídico romanístico na era das revoluções e os 
princípios gerais do direito. 

     - C.a. As grandes descobertas geográficas e a superação do 
universalismo eurocêntrico medieval; 

     - C.b. As grandes revoluções políticas e as codificações; 
     - C.c. Os princípios gerais do direito como referência. 
 
Módulo 2. – Os sub-sistemas do sistema jurídico romanístico 

com especial referência aos ordenamentos dos países 
europeus e latinoamericanos 

   - A. Dos iura populi Romani ao ius Romanum commune; 
     - A.a. A perspectiva da unificação conceitual: a formação do 

conceito de ius Romanum comune; 
     - A.b. A codificação e o seu encontro com a unificação 

conceitual 
   - B. Critérios de análise das identidades e as articulações do 

sistema; 
   - C. O bloco etnocultural romano-ibérico-pré-colombiano e a 

unidade e especificidade do sub-sistema latino-americano; 
   - D. Outros sub-sistemas do sistema jurídico romanístico. 
 
Módulo 3. – O sistema jurídico romanístico e os outros grandes 

sistemas jurídicos contemporâneos 
   - A. o common Law; 
   - B. O sistema jurídico muçulmano. 
 
Módulo 4. – Modelos de integração na Europa e na América 

Latina 
   - A. O sistema supra-nacional romano: dos Foedera ao  

Imperium; 
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   - B. O direito internacional privado (DIP); 
   - C. A União Européia e as suas estruturas; 
   - D. O Pacto Andino/Comunidade Andina, a ALALC, o 

Mercosul, o T.L.C. etc. 
   - E. As fontes do direito comunitário na Europa e na América 

Latina; 
   - F. Formas de solução de controvérsias na Europa e na 

América Latina. 
 
Módulo 5. – Os processos de harmonização e unificação do 

direito no Sistema Jurídico Romanístico. 
   - A. O modelo do ius gentium; 
   - B. Convenções e tratados internacionais; 
   - C. O papel dos tribunais internacionais; 
   - D. O “código modelo”; 
   - E. O papel da doutrina e “princípios”. 
 
Módulo 6. – Elementos de Latim para juristas 
   - Textos para estudo e consulta. 
 
Módulo 7. – Exegese das fontes do direito romanístico, com 

exercícios 
 
Módulo 8. – Comparação dos Códigos Civis entre si e com as 

bases romanísticas do sistema, com exercícios. 
 
Módulo 9. – Instrumentos e métodos para a pesquisa 

bibliográfica avançada. 
Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 
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EVENTO/CURSO Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública 
ENTIDADE Faculdade Anita Garibaldi – SC 
PERÍODO/DATA 2009 
CARGA 
HORÁRIA 

360 horas 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO  

- Hermenêutica Constitucional 
    Interpretação e hermenêutica; 
    Peculiaridades das normas constitucionais; 
    Conceito, classificação e métodos clássicos de interpretação; 
    Princípios de interpretação especificamente constitucional; 
    A interpretação conforme os princípios constitucionais e as 

formas de resolução de conflitos entre princípios jurídicos. 
- O Regime jurídico administrativo e seus princípios 
    O conceito de regime jurídico administrativo; 
    A importância do conceito de Estado de Direito para o 

Regime jurídico administrativo; 
    Princípios do regime jurídico administrativo expressos na 

Constituição; 
    Princípios implícitos do regime jurídico administrativo. 
- Improbidade administrativa 
    Conceito; Espécies; Sanções;  Processo; 
    O afastamento cautelar de cargo; 
    O sequestro de bens; 
    Aspectos processuais. 
- A administração pública 
    Administração direta e indireta do Estado; 
    Os órgãos públicos; 
    Técnicas de repartição de competências (descentralização e 

desconcentração); 
    Empresas públicas; 
    Sociedades de economia mista; 
    Fundações; 
    Autarquias; 
    Entidades paraestatais e terceiro setor. 
- Atos administrativos 
    Teoria Geral dos Atos administrativos; 
    Espécies de atos administrativos; 
    Formas de extinção dos atos administrativos; 
    Revogação e invalidação; 
    Controle judicial dos atos administrativos. 
- Processo Administrativo 
    Princípios constitucionais do processo administrativo; 
    Processo administrativo e procedimento administrativo; 
    A legislação federal de processo administrativo; 
    O processo administrativo disciplinar federal. 
- Licitações 
    Princípios; 
    Competência legislativa; 
    Entes obrigados a licitar; 
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    Dispensa e inexigibilidade de licitação; 
    Modalidades de licitação e seu procedimento; 
    A preparação do edital; 
    O edital e seus vícios mais comuns; 
    As fases da licitação; 
    Critérios de julgamento; 
    Recursos administrativos. 
- Contratos administrativos 
    A noção de contrato e a sua compatibilidade com o regime 

jurídico público; 
    Teoria do Contrato administrativo; 
    A alteração dos contratos administrativos. 
- Contratos administrativos em Espécie 
    Concessão e permissão de serviço público. 
- Serviços Públicos e Regulação da Economia 
    Atividades instrumentais e fins do Estado; 
    A noção de serviço público e de atividade econômica; 
    A ordem econômica na Constituição de 1988; 
    A atividade regulatória do Estado no Brasil e no direito 

comparado; 
    Principais agências reguladoras. 
- Terceiro Setor 
    Entidades paraestatais e o terceiro setor; 
    Espécies tradicionais de (SESI, SENAI, SENAC, etc); 
    Organizações Sociais; 
    Contrato de Gestão; 
    Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 
    Termo de Parceria; 
    O controle das entidades integrantes do terceiro setor; 
    A responsabilidade dos agentes integrantes das entidades do 

terceiro setor; 
    Regime jurídico. 
- Responsabilidade Extracontratual do Estado 
    Evolução histórica; 
    A responsabilidade extracontratual na Constituição Federal; 
    Requisitos; 
    O Dano indenizável; 
    Excludentes de responsabilidade; 
    Responsabilidade do Estado por atos judiciais; 
    Responsabilidade do Estado por atos legislativos. 
- Restrições do Estado sobre a Propriedade Privada 
    Ocupação temporária, requisição administrativa, tombamento, 

servidão administrativa, desapropriação; 
    As restrições do Estado sobre a propriedade privada e o 

direito à indenização. 
- Poder de Polícia 
    Conceito; 
    Características; 
    Limites; 
    Medidas preventivas de polícia; 
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    As sanções administrativas. 
- Agentes Públicos 
    Agentes públicos e sua classificação; 
    Cargo, emprego e função; 
    Regime jurídico constitucional do servidor público: condições 

de ingresso, vencimentos, aposentadoria, etc; 
    O estatuto dos servidores públicos da União; 
    A Constituição de Santa Catarina e o servidor público; 
    O Estatuto dos servidores públicos do Estado de Santa 

Catarina. 
- Finanças públicas e Responsabilidade Fiscal 
    Noções gerais de finanças públicas; 
    Receitas e despesas públicas; 
    Operações de crédito, dívida pública e endividamento. 
    A lei de responsabilidade fiscal; 
    A lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal. 
- Tribunal de Contas 
    Noções Gerais; 
    O controle da Administração Pública pelo Tribunal de 

Contas; 
    Tipos de controle exercidos; 
    Competência dos Tribunais de contas; 
    Os tribunais de contas e a Constituição; 
    O processo administrativo perante o tribunal de contas da 

União e do Estado de Santa Catarina. 
- Direito Municipal 
    O Município e sua autonomia; 
    O Estatuto da Cidade; 
    Competências municipais; 
    Direito Urbanístico, noções gerais e questões polêmicas. 
- Direito Processual Público 
    A fazenda pública em juízo; 
    Prerrogativas processuais da Fazenda pública; 
    Liminares contra o poder público; 
    Ação monitória e execução contra o poder público; 
    Prescrição; 
    O mandado de segurança; 
    A ação civil pública; 
    A ação popular; 
    Limites ao controle jurisdicional da Administração Pública. 
- Crimes Praticados Contra a Administração Pública e por 

Servidores Públicos 
    Dos Crimes contra a Administração Pública em Geral e 

crimes praticados por Funcionários Públicos; 
          Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a 

Administração em Geral; 
          Dos Crimes Praticados por Particular contra a 

Administração Pública em Geral; 
          Dos Crimes contra as Finanças Públicas; 
          Dos crimes previstos no procedimento licitatório (Lei n° 
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8666/93); 
          Procedimentos (abuso de autoridade, etc...). 
- Metodologia 
    Pesquisa, produção de conhecimento e processo de ensino-

aprendizagem; 
    Registro de informações, trabalhos escolares e normas da 

ABNT. 
Fonte: Coordenação de Orientação e Análise da EAGU, 2012. 

 

 

  


