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Graduação, especialização e mestrado em administração pública e cursos 

de capacitação para servidores municipais, estaduais e federais

Criada há 20 anos, a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho é parte da 

Fundação João Pinheiro, conceituada instituição de ensino e pesquisa ligada ao Governo 

de Minas Gerais. Sua missão é promover a modernização e a profissionalização da 

administração pública, formando e aperfeiçoando os quadros técnicos em todas as esferas 

de governo, difundindo novas técnicas de gestão e desenvolvendo estudos e pesquisas na 

área de administração pública.

Á Graduação - Curso de administração pública - Com quatro anos de duração, o curso de 

administração pública tem como objetivo a formação de profissionais para atuação nas áreas de 

gestão governamental e formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Em 2011 o 

curso recebeu nota máxima no índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da 

Educação, posicionando a Escola de Governo em 1o lugar entre as instituições de ensino superior 

de Minas Gerais.

Á Programa de Especialização em Administração Pública (Proap) - Voltados para 

profissionais com formação em nível superior e que atuam em diferentes esferas de governo e 

instituições parceiras, os cursos do Programa de Especialização em Administração Pública (Proap) 

oferecem subsídios teóricos e práticos para aprofundar o conhecimento sobre políticas públicas e 

gestão.



 ̂Mestrado em administração pública - Integrante do Sistema Nacional de Pós-Graduação e 

recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), o 

mestrado em administração pública tem como objetivo capacitar profissionais para a gestão, 

formulação, o planejamento, a implementação, avaliação e as ações corretivas na esfera das 

políticas públicas. O curso é gratuito e tem como foco profissionais que atuam no setor público, em 

centros de pesquisa e de ensino superior, no setor privado e em organizações não-governamentais.

 ̂Cursos de capacitação - A Escola de Governo também oferece cursos de curta duração que 

abrangem a complexidade da moderna administração pública nas áreas de planejamento e gestão 

estratégica; gestão, orçamento e finanças; gestão de pessoas e gestão da informação, entre outros. 

Os cursos podem ser contratados em duas modalidades:

cursos diretamente contratados: destinados a prefeituras, órgãos e entidades 

estaduais ou federais e à iniciativa privada, têm como diferencial a possibilidade de 

serem ministrados de acordo com as necessidades do cliente. Podem ser realizados nas 

dependências da Escola de Governo ou nas instalações dos contratantes;

cursos abertos: têm como objetivo atender ao interesse de órgãos ou entidades que 

tenham a necessidade de um número reduzido de vagas, servidores públicos, empresas 

ou pessoas físicas. A iniciativa possibilita também ao cidadão o acesso aos cursos de 

capacitação oferecidos pela Fundação João Pinheiro.

Fique atento à programação anual: 

www.fjp.mg.gov.br | www.eg.fjp.mg.gov.br

http://www.fjp.mg.gov.br
http://www.eg.fjp.mg.gov.br
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