
MBA EXECUTIVO 
LÍDERES DO SETOR PÚBLICO



No IDP, nossa missão é educar a atual e a próxima geração de líderes do setor 
público. Por meio de nossos rigorosos programas educacionais em gestão 
pública, temos como objetivo influenciar e melhorar a qualidade das políticas 
públicas em todos os níveis de governo. Ao contrário de outras instituições, não 
oferecemos aos nossos estudantes somente um MBA Executivo, mas toda a 
estrutura de uma Escola - com Graduação, Especialização, MBA, Mestrado e 
Doutorado - exclusivamente voltada ao ensino e à pesquisa em Gestão Públi-
ca.  

Para isso, o IDP reúne um conjunto único de profissionais altamente interessa-
dos e comprometidos com o interesse público. Pesquisadores, professores, 
gestores públicos, empreendedores sociais e estudantes ensinam, aprendem 
e interagem em um ambiente especificamente construído para permitir uma 
troca de experiências extremamente profícua. Esse ambiente único oferece 
um contexto estimulante para o desenvolvimento de líderes públicos alta-
mente qualificados e capazes de implementar soluções inovadoras que 
influenciem positivamente a sociedade e melhorem vidas. 

Te convidamos a fazer parte de nossa comunidade e a se perguntar: 

Como posso contribuir? 

Por que 
o IDP?
Toda geração enfrenta a responsabilidade de contribuir para 
que o Brasil continue sua trajetória de desenvolvimento socio-
econômico. Os desafios atuais - na educação, na saúde, na se-
gurança pública, no combate à pobreza - são complexos, inter-
-relacionados e urgentes. Eles exigem um pensamento 
ousado e líderes capacitados e com conhecimento, coragem e 
espírito para transformar ideias em ações. 
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O MBA Executivo - Líderes do Setor Púbico é um rigoroso programa de 
estudos que tem como objetivo preparar os estudantes para entender 
problemas políticos complexos e encontrar soluções concretas. Por meio de 
cursos, estudos de casos e diversas atividades, auxiliamos os estudantes na 
construção de um kit conceitual completo que tem como base diversas 
ciências sociais - Ciência Política, Direito, Economia, Gestão - e como principal 
característica o fato de ser adaptado para a prática do dia a dia. 

Os estudantes do MBA chegam ao IDP comprometidos com o interesse 
público e com a transformação social. Nosso papel é equipá-los com um 
ferramental analítico para encarar os desafios que enfrentarão nesse caminho.  

Trata-se de um Programa caracterizado pelo foco em evidências e pela 
capacidade de extrair lições e soluções a partir de um ambiente complexo que 
caracteriza a implementação de políticas públicas no mundo real. O objetivo é 
que os estudantes desenvolvam familiaridade com um amplo conjunto de 
métodos analíticos e, principalmente, a capacidade de identificar a melhor 
ferramenta para solução de cada problema enfrentado. 

O currículo do MBA foi desenvolvido 
por um conjunto de professores do 
IDP com formação diversa e larga 
experiência no ensino da Adminis-
tração Pública. Esse mix resultou em 
um programa inovador, que em 
nada se assemelha a outras opções 
oferecidas no mercado. Convidamos 
os interessados no MBA Executivo 
do IDP a comparar nosso currículo    
(páginas 7 e 8) com o de cursos 
semelhantes oferecidos por outras 
instituições. Estamos seguros que 
você não encontrará nada parecido.

Você está preparado 
para ser desafiado? 

Uma Experiência de 
Aprendizado Única 

Currículo Inovador

A metodologia do MBA Executivo - 
Líderes do Setor Público apresenta 7 
módulos em sistema de imersão 
(uma semana intensiva de aulas a 
cada 3 meses), no formato blended, 
com atividades tanto presenciais 
quanto online. A estrutura de imer-
são permite aos estudantes conciliar 
sua participação no Programa com a 
continuidade de sua carreira profis-
sional. O calendário dos encontros 
presenciais pode ser conferido em 
nosso site. 

Formato

Uma das principais características 
do ensino de Gestão Pública no IDP 
é a metodologia de ensino forte-
mente baseada em estudos de caso. 
Dessa forma, além de uma sólida 
formação analítica, as disciplinas do 
programa conferem especial aten-
ção à análise de estudos de caso e 
de aplicações práticas do conheci-
mento na gestão pública. 

Metodologia de Ensino: 
Estudos de Caso 

Nosso público-alvo é formado por 
profissionais comprometidos com o 
interesse público, que possuam gra-
duação completa e, preferencialmen-
te, 3 anos de experiência profissional. 
O curso é particularmente direciona-
do para indivíduos que já ocupem ou 
tenham perspectiva de ocupar posi-
ções de liderança no setor público.

Público-Alvo  

Durante o programa, os estudantes 
participam de processos de coa-
ching, que tem por objetivo impul-
sionar e desenvolver o talento dos 
participantes em sua condição de 
líderes do setor público. Por meio do 
coaching, o IDP acompanha de 
perto a carreira dos estudantes, ofe-
recendo suporte no seu desenvolvi-
mento profissional.

Coaching de Carreiras 
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Um olhar sobre nosso 
Corpo Docente 

Luis Paiva
Doutor em Sociologia
Gestor Público (EPPGG)
Ex-Secretário Nacional do 
Bolsa Família

Fernando Meneguin
Pós Doutor em Ciência Política e 
Economia. 
Diretor-Presidente da ESAF e 
Consultor no Senado Federal

Módulos e Disciplinas

Liderança, Ambientes e Cenários no 
Século XXI
Liderança, Ética e Desempenho na Gestão Pública
Sistema Político Brasileiro e Federalismo 
Instituições, Desenvolvimento e Crescimento Econômico 
Comunicação Estratégia no Setor Público
Globalização no Século XXI 

Módulo 1 

Políticas Públicas e Evidências I 
Desenho de Políticas Baseadas em Evidências 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
Educação e Políticas Públicas: o que funciona de verdade? 
Saúde Pública: Desafios e Tendências 
Previdência Pública e Sustentabilidade do Estado 

Gestão Pública e Modernização do Estado
Gestão Pública Orientada para Resultados
Judicialização de Políticas Públicas 
Gestão do Orçamento Público 
Gestão das Finanças Públicas e Planejamento

Módulo 2 

Módulo 3 

Políticas Públicas e Evidências II
Segurança Pública: Fundamentos, Desafios e o Papel 
da Inteligência 
Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas
Políticas Públicas, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Política, Economia e Planejamento Urbano 

Módulo 4 

Gilmar Mendes
Doutor em Direito
Ministro do Supremo Tribunal 
Federal

Leany Lemos
Pós-Doutora em Ciência Política
Ex-Secretaria de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal

Weder de Oliveira
Mestre em Direito
Ministro do Tribunal 
de Contas da União

Jorge Hage
Mestre em Direito 
Ex-Ministro-Chefe da CGU

Suely Vaz
Doutora em Ciência Política
Consultora Legislativa da Câmara 
dos Deputados
Presidente do IBAMA 

Gustavo Cezário 
Mestre em Relações Internacionais 
Diretor Executivo da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM)

João Trindade
Doutorando em Direito
Consultor Legislativo do 
Senado Federal

Caio Resende
Doutor em Economia
Consultor Legislativo no Senado e 
Coordenador do Mestrado em 
Administração do IDP 

 

Bruno Guimarães
Mestre em Economia
Consultor Legislativo da Câmara 
dos Deputados

Felipe Cruz
Doutor em Ciência da Informação
Coordenador-Geral de Cooperação 
em Gestão - Ministério do 
Planejamento e Gestão

 

Pedro Nery
Doutorando em Economia
Consultor Legislativo no Senado 
Federal 

 

Pedro Cavalcante
Pós-Doutor em Ciência Política
Gestor Público (EPPGG)

 

Pedro Pallotti
Doutor em Ciência Política 
Gestor Público (EPPGG)

Luciana Garcia
Doutora em Direito
Advogada

José Luiz Rossi 
Doutor em Economia
Economista-Chefe do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e 
Coordenador do Mestrado em Economia

Leonardo Reisman 
Gestor Público (EPPGG) e Diretor do 
Fundo de Convergência Estrutural 
do Mercosul
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Trajetória de Aprendizado 

O MBA Executivo - Líderes do Setor Público apresenta 7 módulos em sistema 
de imersão, no formato blended. 

Os 6 primeiros módulos possuem uma semana intensiva de atividades 
presenciais seguida de 3 meses de atividades online. O 7º módulo, 
exclusivamente online, é dedicado às atividades de metodologia, visando a 
preparação do projeto aplicado.  

Para informações sobre as datas da próxima turma, acesse nosso site. 

 

1 
LIDERANÇA, AMBIENTES 

E CENÁRIOS NO SÉCULO XXI

GESTÃO PÚBLICA E 
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

2 3 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 E EVIDÊNCIAS I 

5 4 

POLÍTICAS PÚBLICAS
 E EVIDÊNCIAS II 

INOVAÇÃO NO 
SETOR PÚBLICO

6 

COMBATE À CORRUPÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO

7 
METODOLOGIA 
DE PESQUISA

ATIVIDADE PRESENCIAL

ATIVIDADE ONLINE

Módulos e Disciplinas

Inovação no Setor Público
Ciências Comportamentais e o Desenho de Políticas Públicas
Design Thinking no Desenho de Políticas Públicas 
Gestão Pública e Digitalização 
Gestão de Projetos no Setor Público 
Smart Cities: Fundamentos, Governança e Sustentabilidade

Módulo 5 

Combate à Corrupção no Setor Público
Controle da Administração Pública I: Compliance e Integridade  
Controle da Administração Pública II: Novos Mecanismos 
de Combate à Corrupção
Relações Institucionais, Poder e Política: Características 
e Limites
Gestão de Contratos e Compras Governamentais: 
Melhores Práticas 

Módulo 6 

Metodologia de Pesquisa (à distância) 
Metodologia do Projeto Aplicado de PesquisaMódulo 7 

*Estrutura curricular sujeita a alterações
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Processo Seletivo

Confira as etapas do processo seletivo: 

Aprovação

Matrícula
Realização da 
matrícula

1
Inscrição
Preenchimento do 
formulário online de
inscrição pelo site 
mbaexecutivo.idp.edu.br

Análise curricular
Análise das 

informações 
inseridas 

na inscrição

Entrevista

(presencial ou skype)

2

3

4

5

Perfil dos Participantes - Pós IDP

Profissionais com nível superior completo, com potencial de liderança e 

espírito público e que possuem: 

   Experiência profissional diversificada

   Maturidade comportamental e interesse no autodesenvolvimento

   Pensamento crítico e capacidade de contribuição para as discussões da turma 

   Adequação do momento profissional e pessoal para cursar o Programa

60% 40% IDADE MÉDIA

3O
ANOS 

EXPERIÊNCIA MÉDIA

8
ANOS 

FEDERAL

40%
MUNICIPAL

33%
ESTADUAL

20%
OUTROS

7%

EXECUTIVO 

LEGISLATIVO

JUDICIÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

OUTROS

LOCAL DE TRABALHO

45%
20%
17%
11%
7%
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www.idp.edu.br
SGAS Quadra 607 . Módulo 49, Via L2 Sul 

Brasília-DF CEP: 70200-670 
Tel: (61) 3535-6565 

/sejaidp

Sinal de 
Excelência


