
 
 
FGV lança em Brasília curso de graduação em Administração Pública 

 

Instituição firmou parcerias com organizações internacionais e nacionais e entes 

públicos para que alunos conheçam práticas de excelência em gestão 

 
A Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV EPPG) lança 
no primeiro semestre de 2020 o seu curso de graduação em Administração Pública. 
Combinando a experiência da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV 
EAESP) e da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE), a 
nova graduação abordará toda a cadeia de gestão, desde as ferramentas para 
diagnósticos eficientes até a implementação de políticas de longo prazo. Um dos seus 
diferenciais são as parcerias com organismos internacionais e com atores estratégicos 
dos setores público e privado. 
 
“O fato de estar na capital do país aprofunda essa possibilidade de parceria com os 
Governos Federal e Distrital, além da iniciativa privada e do terceiro setor. O curso visa 
colocar o aluno em contato com as características e necessidades reais da administração 
pública, à luz das práticas mais atuais e de excelência, no Brasil e no mundo”, destaca a 
coordenadora da graduação, Tassia Cruz. 
 
Para um aprendizado dinâmico e mais aplicado à prática, o curso terá em sua grade a 
realização de seminários, workshops e laboratórios. A partir dessa estrutura, os alunos 
poderão elaborar projetos em conjunto com os parceiros, ganhando know how efetivo 
de gestão. “É fundamental que os alunos aprendam a pensar a construção de 
indicadores, diagnósticos e políticas públicas, articulados com o setor privado, que tem 
grande demanda por esse tipo de formação. Pensar essa relação de maneira 
complementar é marca da FGV. Já criamos um mestrado acadêmico e profissional e a 
graduação vem complementar esse panorama”, salienta a professora Tassia Cruz.  
 
Os vestibulandos que se inscreverem para o certame da EPPG poderão concorrer 
simultaneamente a uma vaga no curso de São Paulo.  A graduação em Administração 
Pública da FGV em Brasília tem duração de quatro anos, com total de 3 mil horas de 
aulas. Estão abertas 50 vagas – 35 pelo vestibular, oito pelo Enem e sete por meio de 
processos seletivos internacionais. Tanto no vestibular quanto no Enem, os primeiros 
colocados receberão bolsas de 100% e os que ficarem em segundo lugar, 50%. Serão 
oferecidas, ainda, três bolsas, também integrais, por necessidade financeira, além de 
outras não reembolsáveis, a serem definidas caso a caso.  


