
 

 

Currículo 

Bianor Scelza Cavalcanti 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

• Ph.D. em Public Administration and Policy pelo Virginia Polytechnic Institute 

and State University; 

• Mestre em Public Administration pela University of Southern California (USC); 

• Graduado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV). 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Bianor Scelza Cavalcanti é professor, consultor e assessor especial da 

presidência da Fundação Getúlio Vargas. Past president da International Association 

of Schools and Institutes of Administration (IASIA/IIAS) e do Latin American Group for 

Public Administration (LAGPA/IIAS) do International Institute of Administrative 

Sciences (IIAS), sendo também membro do Board of Management destas 

organizações. 

No âmbito da Fundação Getúlio Vargas, dirigiu a Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (EBAPE/FGV) por 17 anos; a Diretoria 

Internacional por 12 anos; e a Diretoria Administrativa por dois anos. 

Sua magna obra, o livro “O Gerente Equalizador: Estratégias de Gestão no 

Setor Público”, foi publicado no Brasil em 2005; em 2009, o livro foi lançado em sua 

versão espanhola, na Argentina, e francesa, no Canadá; em 2014, uma versão e-book 

em inglês foi lançada pela Editora FGV; e em 2019, uma nova versão em espanhol foi 

publicada na Colômbia. 

É membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração; membro do 

conselho da Sociedade Brasileira de Administração Pública; e coordenador/consultor 

de programas avançados de ensino da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), da qual é professor-emérito, e da Escola de Comando e Estado-

Maior da Aeronáutica (ECEMAR). Detém diversos prêmios e condecorações, com 



 

destaque para a Medalha do Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil; a Medalha da 

Ordem do Mérito Militar; e a Medalha do Pacificador do Comando Militar do Leste. 

Ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional, tem se destacado na 

docência, pesquisa e consultoria, no Brasil e no exterior, nas áreas da gestão pública, 

análise e desenvolvimento organizacional, gestão de programas e projetos e formação 

e desenvolvimento de administradores. 

 


