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1º DIA - 16 de agosto de 2013: 
 

Após as apresentações, Profa. Márcia Soares (UFMG) faz a abertura do X Fórum de 
Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, solicitando que todos os presentes 
ingressem na lista de e-mails do Campo de Públicas para que a rede se amplie ainda mais 
com a participação de todos. Pede que a agenda seja construída de modo participativo e 
sugere começarmos pelo relato das deliberações e encaminhamentos realizados a partir do 
último fórum em Brasília e dos encontros com os conselheiros do CNE. 

-‐ Antes, porém, o prof. Fernando Coelho (USP Leste) resgata o surgimento do campo para que 
os novos integrantes do grupo presentes no fórum compreendam a trajetória do grupo e 
compreendam as atuais demandas. Entre outras informações, destaca: 

§ 2010: audiência pública para criação das DCNs em Brasília, que dá início a esse 
processo; 

§ 2011: visita ao CNE em reunião impactante com Diretora da Seres e posterior 
aprovação das DCNs pelo CNE, com publicação no DOU em 11 de dezembro de 2011; 

§ 2012: mudança no MEC, com saída do Ministro Haddad e entrada do Ministro 
Mercadante. As diretrizes continuam sem a homologação devido a interferências 
políticas do CFA junto ao governo federal, que impetra recurso contra a criação de 
Diretrizes específicas para o campo de públicas. Ocorrem dois fóruns: um no Eneap 
em Florianópolis, o qual retoma as articulações em prol das DCNs e discute a 
necessidade de um advocacy do Campo em prol dos conteúdos dos concursos públicos 
do ciclo de gestão, e outro na FGV-SP, este de caráter acadêmico em que os 
professores apresentam os PPCs dos seus cursos; 

§ 2013: o último fórum ocorrido na UnB nos dias 11 e 12 de abril deu origem à Carta de 
Brasília, que marca os princípios, limites e propósitos institucionais do Campo de 
Públicas. Na pauta deste fórum, encontros com o CFA e os conselheiros do CNE. Quem 
nos recebe no CFA são dois funcionários do staff, Rodrigo e Sueli, ele um guardião dos 
interesses corporativistas do Conselho, e ela uma técnica orientada pela lógica 
instrumental, que rege a entidade. 

-‐  Prof. Vitor Marchetti (UFABC) ressalta o ineditismo do recurso e o prof. Carlos Vainer (UFRJ) 
complementa que isso não deve estar previsto no regimento do CNE. O prof. Vitor diz que a 
Carta de BSB é uma carta diferente, escrita sob demanda para dar esclarecimento e 
subsídios aos conselheiros encaminharem o recurso e as DCNs. 

-‐ Prof. Sérgio Fonseca (UNESP) destaca que nosso foco é diferente da Administração (de 
Empresas) e que o registro e controles profissionais devem ficar a cargo do CFA, como 
orienta a Carta. 

-‐ Prof. Vitor registra que ela tem uma densidade maior com um objetivo político muito grande 
e que devemos saber se os objetivos da carta foram atingidos. 

-‐ Prof. Fernando percebe que a questão do registo profissional que interfere sobretudo nos 
cursos de Políticas Pública (PP) e Gestão de Políticas Públicas (GPP) e este é uma fragilidade 
do CFA, pois não há critérios claros na análise das grades curriculares. 

-‐ Profa. Magda Lúcio (UnB) relata que os alunos estiveram na UnB depois do encontro com o 
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CFA, e que eles desconvidaram a entidade a fazer parte do Eneap, inclusive devolvendo 
recursos financeiros, devido à cassação do registro dos egressos de GPP. Prof. Vitor 
considera que o fato dos alunos se posicionarem dá um novo fôlego ao campo. 

-‐ Fernando relata o encontro com a conselheira Ione do CFA, na companhia de Magda e 
Suylan, para entregar a Carta de Brasília. 

-‐ Profa. Lindijane Almeida (UFRN) conta que na sua reunião com a mesma conselheira em 
Natal, ela verificou a mesma posição do CFA, pois a Conselheira Ione ressaltou que estavam 
abertos para o diálogo sobre as mudanças necessárias nas Diretrizes da Administração para 
incorporar os cursos do campo, falando que na Reunião em BSB os professores estavam 
abertos para as reformulações das atuais diretrizes dos cursos de Administração para incluir 
as demandas do campo de públicas o que, na verdade, era uma informação errônea que foi 
logo esclarecida pela professora Lindijane com a entrega da Carta de Brasília e leitura da 
parte referente a defesa da homologação das nossas DCNs. Em adição, Profa. Lindijane 
questiona a criação da SBAP na UFRN sem a participação (e/ou comunicação) do curso de 
GPP.  

-‐ Profa. Magda relata que em 06 de junho esteve no CNE com a Profa. Izabel (FJP), 
Professoras Suylan e Jannan (UnB) para reunirem-se com o Cons. Gilberto e nesta ocasião ele 
informa que o recurso será levado ao colegiado pleno e de acordo com as perspectivas tem 
chances de ser julgado improcedente. Para o Conselheiro o equívoco pode ter sido a escolha 
do relator, o Prof. Antonio Freitas, responsável pela elaboração das DCNs – essa atitude 
poderia ser a gênese da polêmica para que as diretrizes não terem sido homologadas ainda. 
A perspectiva de votação do recurso é para setembro, já que o mês de agosto já está com a 
pauta cheia. Complementa ainda que a presença de Paulo Speller e de Gilberto Garcia é 
importante e devemos discutir de como iremos nos posicionar. 

-‐ Profa. Marcia questiona de como está sendo construído o argumento para rejeitar o recurso. 
Na visão do prof. Fernando, a rejeição do recurso serve para não abrir precedentes para 
novos recursos de entidades de classe que queiram pressionar o CNE. Prof. Vainer argumenta 
que o CNE julgará o recurso. Para nós seria melhor que eles rejeitassem pelo mérito, mas 
para não se exporem politicamente, eles devem julgar com base procedimental. Para o prof. 
Fonseca, é muito simbólica a vinda dos conselheiros aqui. Que o campo terá sua importância 
legitimada pela presença deles no Eneap. Profa. Eleonora (UFMG) coloca que é importante 
ter duas cartas, a de Brasília e a dos estudantes referendando  a Carta de Brasília, para 
fortalecer a articulação do campo. Ela lembra a oposição do governador de Goiás, Marconi 
Perilo, e pergunta que deputados seriam favoráveis ao Campo de Públicas. Profa. Patrícia 
informa que muitos alunos da Udesc têm relações próximas com a banca catarinense no 
congresso e que pode levantar isso com eles. O prof. Vainer destaca que os professores que 
se reuniram em BSB e elaboraram a carta fizeram um excelente trabalho e ele fica orgulhoso 
e agradecido pela contribuição e resultado alcançado por este grupo. Em relação à entrada 
no Congresso, reforça que, mesmo que o MEC tenha tergiversado na criação das DCNs, o 
grupo deve agir com o ethos público, sem acionar relações pessoais, mas agir 
institucionalmente. Da mesma forma, prof. Fonseca destaca a importância do público e do 
coletivo para fortalecer os valores que orientam esse grupo. 
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-‐ Retomando a preparação para receber os conselheiros, prof. Fonseca orienta que os alunos 
devem agradecer a presença dos conselheiros. Neste momento, o presidente da comissão 
organizadora do Eneap, Felipe Drumond, é chamado a participar do fórum. Felipe conta que 
quando estiveram reunidos com o conselheiro Gilberto, período das manifestações que 
ocorreram no país, ele disse ao conselheiro que os alunos estavam dispostos a fazer 
protestos na porta do CNE. Dessa forma eles conseguiram sensibilizar o conselheiro para a 
causa do Campo. Prof. Vainer lembra que se ele já nos informou que o recurso será 
rejeitado, esse fundamento nos ampara. Ele não poderá responder pelo pleno do conselho, 
mas, uma vez que o CNE rejeite o recurso, devemos perguntar “quanto tempo as DCNs 
levarão para serem homologadas pelo Ministro?”. Prof. Vitor alerta que devemos cuidar da 
relação com o Paulo Speller, pois o fato dele vir já é um sinal positivo com relação à nossa 
demanda. Alguns questionamentos podem colocar uma espada na cabeça dos conselheiros. 
De alguma forma, devemos amaciar o ego deles para que tenhamos um reforço da parceria 
com o Speller. Assim, a profa. Márcia coloca que é importante colocarmos nossa grande 
expectativa em relação à rejeição do recurso. A sugestão do prof. Denis é perguntar qual é o 
encaminhamento que o conselheiro pode dar para que o recurso seja posteriormente 
homologado. Felipe lembra que há outros cursos solicitando desmembramento e o CNE tem 
acatado. Vainer diz que na reunião fechada, devemos questionar sobre os desdobramentos 
futuros. Ter cuidado para conter nossos ânimos, mas reconhecer que já vencemos essa 
etapa! Prof. Dany Tonelli (UFLA) questiona como ocorreu essa mudança de cenário, pois 
saímos de BSB muito pessimistas no último fórum. Felipe relata que o Conselheiro Gilberto 
recebeu os dois grupos – professores do campo e o CFA. Felipe complementa que eles 
pretendem fazer um manifesto junto aos CRAs informando que o CFA está fragilizado e que 
eles não amparam a atuação profissional como deveriam.  

-‐ Profa. Marcia então retoma a palavra e percebe que temos dois pontos: (1) a recusa do 
recurso e (2) os encaminhamentos para homologação. 

-‐ Neste momento, Felipe faz um rápido balanço do Eneap, dizendo que promoveram a 
inscrição subsidiada aos alunos do Norte e do Nordeste e o encontro conta com o maior 
número de inscritos na história do Eneap, mas que o maior resultado é a incorporação de 
novos cursos. 

-‐ Prof. Vitor Marchetti diz que a UFABC abriu edital para técnico administrativo com formação 
em Administração, Administração pública, sem considerar o curso de PP. Imediatamente 
organizaram um recurso para a reitoria apoiado na carta de Brasília, em que pediram a 
retificação do edital em respeito ao curso oferecido pela própria UFABC. A Profa. Lindijane 
informou que na UFRN foi inserido o gestor de Políticas Públicas. no edital. 

-‐ Neste momento, a prof. Márcia pede para que entremos no próximo ponto de pauta: a 
criação da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP). Fernando Coelho começa 
explicando que a ideia surgiu em 2010, na Anpad. Explica que o objetivo da SBAP é dar 
institucionalidade como associação com dois movimentos: primeiro conversar com os 
programas pós-graduação de Administração Pública e de Políticas Públicas que estão na 
Capes, relacionados à área de administração. Porque dentro da Anpad, que hoje tem quase 
150 programas de Administração, juntando os mestrados profissionais, a área da AP é o 
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primo pobre, não tem nenhuma identidade e em muitos processos de avaliação é penalizada. 
Dificilmente um curso de AP no mestrado e doutorado no Brasil, dados os critérios que estão 
na Administração, terá nota maior que 5. Aí a GV que é um centro de excelência, que é a 
única a ter doutorado em AP no Brasil vai lutar e é difícil chegar no 6, por causa dos 
critérios, das revistas da área. E tem um outro grupo de acadêmicos antigo na década de 80-
90, se refere a Bianor Cavalcanti, que foi diretor da Ebape, e a Regina Pacheco, que 
coordena o mestrado profissional da GV, que teve um papel importante como presidente da 
Enap no governo FHC, fazem uma discussão da falta de interlocução entre a academia, 
enquanto ciência social aplicada e o seu distanciamento dos órgãos públicos. Então ele disse 
que esses professores mais antigos se juntaram a uma vertente mais acadêmica preocupada 
com os programas e esse pessoal que tem um contato com a máquina pública. Até o 
momento essa ideia não tinha saído do papel para não haver constrangimentos, uma vez que 
a profa. Élvia era coordenadora da Anpad, até o final de 2012. E ela dizia que eles só iriam 
montar isso quando ela deixasse de ser coordenadora da Anpad, para não afrontá-los com a 
criação de uma associação paralela. Relata que tinham um comitê, Profa. Élvia, Fred 
Lustosa, ele (Fernando) e Ricardo Gomes. Além desse comitê, uma série de líderes de tema, 
Leonardo Secchi da Udesc, Antônio Sérgio da UFRN, são 10 líderes de tema no total. Foi 
então que o pessoal falou que era hora de dar essa institucionalidade. Em maio, o Prof. 
Antônio Sérgio conversou com a profa. Arlete, que é Diretora do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, e ela tem formação em AP, fez o doutorado na GV, e ela disse que tinha um 
recurso para pagar passagem e hotel, reunindo todos para conversar sobre isso. Bancaram e 
foi quando inclusive teve um encontro em Recife na ANPUR, pois ele procurou alguns 
professores e não encontrou ninguém, que sediou o seminário de AP da UFRN, em uma mesa 
discutindo a organização da AP na pós.  

-‐ Profa. Lindijane complementa que o convite chegou a ela para participar do seminário que 
anualmente é organizado pelo CCSA. Prof. Fernando comenta que é um seminário enorme, e 
criaram uma área para discutir isso -  em que participaram ele, a profa. Élvia, prof. Lustosa, 
e outros. Esta mesa discutiu a organização da AP enquanto campo interdisciplinar de pós-
graduação no Brasil e a profa. Arlete discutindo com seu esposo, prof. Djalma, decano que 
inclusive criou a Sudene, sugeriram criar um encontro em agosto para criar uma pré-
institucionalidade para chegar na Anpad e lançar. E onde está o argumento disso que é uma 
coisa que não invade o campo de públicas. Profa. Vainer pergunta se já foi constituído. E o 
prof. Fernando afirma que há uma ata formal para se fazer o lançamento na Anpad, mas os 
cargos estão completamente à disposição de quem quiser entrar. Onde a gente quer chegar: 
se os programas de Planejamento Urbano quiserem fazer uma reunião hoje eles têm como 
comunicar o campo de públicas? Não! Se os programas de PP, ligados à Anpocs e à ABCP – 
uma área muito forte, eles comunicam o campo de públicas? Também não. Prof. Vainer diz 
que foi só para esclarecer, que o Prof. Fernando já está justificado. Prof. Fernando ressalta 
que aqui estamos discutindo a graduação, e os programas de pós estão cada um ligados a 
uma área. Tem o pessoal da UFABC que está indo pra Ciência Politica e que serão muito bem 
recebidos por lá, inclusive nossas revistas estão sendo melhor avaliadas nas Ciências Políticas 
do que na Administração. São questões como essa. Obviamente que dentro do Campo de 
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Públicas há questões que eu não me envolvo. Por exemplo, lá na UDESC tem um debate 
entre o curso de Florianópolis e o de Balneário Camboriú, e tem professores no campo de 
públicas a favor, outros contra... e assim por diante! Lá na UFRN tem uma discussão entre o 
GPP e a Administração Pública. Lá na Administração, conta que é muito amigo do prof. 
Antonio Sérgio, e diz que Antonio Sergio irá para a UFBA num projeto de recuperação da 
identidade da AP na UFBA, convidado pelo Diretor e pelo coordenador do programa de pós-
graduação. E quando você conversa com os professores de AP da UFRN eles se sentem 
pressionados, pois eles também são uma linha dentro de um programa da Administração, 
embora a diretora seja de AP, a conversa dela mostra que é uma luta diária para o 
departamento de AP subsistir. Eles criaram um mestrado profissional com a gestão pública à 
parte com o apoio do governo do Estado do RN. Onde quer chegar? – pergunta prof. 
Fernando. E continua, destacando os grupos epistêmicos ligados às áreas do campo muito 
bem organizados na pós, como políticas públicas, com um GT de longa data na ANPOCs, uma 
bela discussão na ABCP, inclusive a maioria dos trabalhos são sobre políticas públicas, até a 
publicação recente do Eduardo Marques, por exemplo, mostrando esse debate no Brasil. 
Uma área fortalecida! O grupo de gestão social (Enapegs), também com uma identidade 
muito forte, criando um grupo epistêmico, com uma rede chamada Enapegs, um grupo que 
vem conseguindo bolsa dentro do programa pró-adm, com foco na gestão social, tem suas 
reclamações com relação à Administração, mas eles se organizaram com livros saindo todo 
ano. Podemos pegar uma outra linha, que é a do planejamento urbano territorial, outro 
pessoal muito bem representados. Agora a AP na pós-graduação tem uma ausência de 
institucionalidade debaixo do guarda-chuva da Anpad. A área na Anpad chama hoje 
Administração, Turismo e Ciências Contábeis. Só administração tem quase 140 programas, a 
AP tem: 1 doutorado, 9 ou 10 mestrados, sendo metade profissional, e uns 10 programas que 
não levam esse nome mas têm área de concentração e com linhas de pesquisa na AP ou PP. E 
onde a gente se encontra na Anpad? Na divisão acadêmica de AP. E a Anpad, você sai de SP, 
já com passagem, a inscrição, hotel (que é venda casada) você não gasta menos de 2500,00, 
é um absurdo, na barra da Tijuca... 

-‐ EnAPG que se encontra a cada dois anos, resultado: o que esse grupo da Élvia, Lustosa, 
convidou a mim e o Leo, por sermos líderes de tema, fomos os primeiros a falar: tira foto e 
divulga! Por que as pessoas ainda queriam aguardar o lançamento. Mas eu disse que se não 
divulgar agora vai causar um mal estar. Com relação ao evento da UFRN não posso 
responder. As questões internas, assim como teve na USP recentemente a demanda pela 
criação do curso de AP FEA. Na segunda feira eu estive com o Abrúcio num debate e os 
alunos da FEA estão pressionando a congregação dos departamentos a incluir disciplinas de 
AP na grade dos cursos de administração, economia e contábeis. E os alunos da FEA 
descobriram que o curso de AP que lá existiu de 1965 a 1969 ele foi descontinuado, mas não 
foi extinto legalmente, diga-se de passagem, quando ele foi descontinuado, surge o da GV 
também em 1969. 

-‐ O que você quer dizer com isso? Pergunta o prof. Marcos.  
-‐ Fernando diz que é coincidência, que estava brincando... 
-‐ Bem então qual é o papel da SBAP, ali dentro vão todos, demarcar, é fazer um debate inicial 
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para que o campo de AP seja autônomo. Ela quer buscar uma certa demarcação para 
conversar com a Anpad para redefinir critérios na pós graduação em AP. E se vocês 
perguntarem qual é o sonho ou a visão de longo prazo? É daqui a 10 anos com a Capes,  
juntando com Políticas Públicas, criar uma área própria. Eu entro na sociedade com este 
objetivo. Só que tem outros acadêmicos com outros objetivos, como desenvolver pesquisa 
aplicada que quer fazer relação forte com Esaf, Enap, enfim, o setor público em geral. É 
isso. 

-‐ Prof. Henrique acrescenta que no ano passado participou de uma ruptura do pessoal da 
Teoria das Organizações liderada pelo Rafael saindo e rompendo com a lógica da Anpad. Um 
pouco nesta linha de independência, e que isso está pipocando dentro da Anpad. 

-‐ Acad. Felipe pede a palavra, dizendo que como presidente da Comissão organizadora, ele 
precisa se retirar. Agradece a participação no Fórum, pela simbologia que isso representa. 
Pelos assuntos em comum, sendo benéfico a qualquer instituição, mostrando a aproximação 
que estão tendo dos professores. E acha relevante outro tema que quer brifar para o grupo 
de professores, que como acadêmicos às vezes estão acostumados a bater, mas também 
devem saber falar as coisas da maneira certa. Sendo bem sincero, como eu não sou 
estudante de BC, diferente da Raquel que é a atual presidente seria muito mais óbvia essa 
postura. Devo continuar na Feneap como presidente. Gostaria de dizer que entendo o 
caráter imparcial que vocês têm, vocês não interferem nos debates acadêmicos, mas como 
Federação temos um aviso, nós vamos lutar muito pela continuação do curso em BC e isso 
pode ser que apareça no fórum, nas questões que os alunos lancem a vocês. Os estudantes 
estão discutindo sobre isso no dia a dia, no Eneap passado já vi discussões sobre essa 
questão. E porque nós defendemos a continuidade do curso lá? Não só porque seria um curso 
a menos, mas porque os alunos de lá já fizeram muito pelo campo em questões estudantis, 
organizaram um Eneap, em Eneap que fez um marco no fortalecimento no campo, pois até 
então tinha sido o maior evento, é um curso em que já saíram presidentes  do Eneap, então 
é um curso que já contribuiu muito com as instituições estudantis, seja Eneap ou Feneap. 
Então falo porque talvez vocês sejam questionados, mas entendo que vocês devem ter uma 
postura imparcial. Só estou esclarecendo nossa postura institucional não é essa, mas é um 
curso estratégico e temos que atender a demanda dos alunos. A gente sabe que a questão 
tem dois lados... 

-‐ Profa. Patrícia então questiona se ele vai abordar os dois lados da questão, ou você só vai 
abordar o lado dos alunos (de BC)? 

-‐ Felipe coloca que já ouviu os dois lados da questão, já ouviu os alunos de Florianópolis e os 
de BC e a questão é muito pragmática, um curso a menos, é um curso que pode deixar de 
ajudar a gente. É uma questão muito pragmática. 

-‐ Profa. Patrícia pergunta se no pragmatismo dele as questões de custos do curso não entram? 
Já que isso também é pragmático para a instituição. Eu estou questionando a sua 
responsabilidade como futuro gestor público, não pode avaliar por um ponto de vista. Eu 
acho muito complicado você dar um apoio dessa natureza, dando a entender que a Udesc 
tem que acatar o posicionamento dos alunos – até porque há outras instituições com o 
mesmo debate, mas o foco da mobilização recai sobre a Udesc. Acho muito delicado vocês 
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assumirem uma posição dessa natureza como que impondo suas vontades à autonomia 
universitária. 

-‐ Felipe deixa claro que não quer posicionamento algum dos professores, mas está só 
alertando para possíveis questionamentos no fórum. 

-‐ Márcia sugere os encaminhamentos para o contato com os alunos. 
-‐ Prof. Vainer fala que quando algum grupo acadêmico se organiza ele comemora. Pensa que 

devemos criar estratégias de articulação. Ele conta que vive intensamente a Anpur, desde 
sócio-fundador, presidente, tesoureiro, e chama a atenção para a escolha da nomenclatura 
da SBAP, dado que sociedade tem um caráter profissional. As discussões que temos que abrir 
é se vale a pena abrir uma sociedade separada da graduação. Ele pensa que a união seria um 
passo adiante, e que ele tem essa experiência agora, coordenando uma graduação. Sua 
posição é de que devemos abrir um espaço privilegiado desse grupo e que devemos 
aproveitar  para criar um evento acadêmico, mas a pauta institucional não se esgotou ainda. 
O que podemos fazer juntos? 

-‐ Prof. Fernando seria um encontro com a ANPUR, ANPOCS, ABCP... 
-‐ Prof. Vainer acha que não é algo fora do horizonte. Que todas as posições conquistadas não 

é fácil abrir mão. 
-‐ Profa. Márcia: percebe que está se criando uma sociedade para fortalecer o campo de 

públicas 
-‐ Prof. Fernando afirma que para ele também ficaram confusas as interfaces com o Campo de 

Públicas. Esse movimento é um resgate das lacunas históricas deixadas, pois outras áreas 
-‐ Prof. Vainer diz que o que nos aproxima é o ... 
-‐ Profa. Magda posiciona-se querendo aproveitar essa inauguração como uma aquarela, com 

uma tinta bem fraquinha, pois é recente no grupo. Nascemos em um outro momento 
epistêmico, é  neófita neste campo, aí levou um susto, perguntando se havia esse debate  
antes? Resgatou os e-mails, como aproveitamos essa fase inaugural da sociedade seria de 
bom alvitre que não separasse a pós da graduação. Tendo em vista que o Campo de Públicas 
cresce a partir do Reuni e os professores recém-ingressos nas Universidades Públicas têm 
encontrado dificuldades para serem inseridos nas pós-graduações, nesse sentido faz-se 
necessário que o Campo se posicione no sentido de não separar as duas modalidades, será 
preciso que trabalhemos numa perspectiva de construção integrada do Campo. Importante 
não criarmos dois tipos de professores: os que somente atuam na graduação e aqueles que 
têm a oportunidade de se inserir em pós-graduações. Devemos fortalecer uma lógica 
inclusiva e solidária em nosso Campo. Importante ressaltar que a profissão dos docentes do 
ensino superior têm passado por uma reestruturação produtiva nos moldes de outras 
profissões, como a dos bancários, por exemplo. Percebemos o aumento dos autosserviços sob 
responsabilidade dos professores, bem como a ausência de uma estrutura administrativa e 
acadêmica de apoio ao trabalho docente. Há também um crescente aumento da cobrança 
por parte dos indicadores de graduação e pós-graduação para com os professores, portanto, 
temos que ficar atentos para que não produzamos uma lógica perversa entre nós. 

-‐ Profa. Patrícia remete ao estranhamento da notícia sem que ninguém de nós tivesse 
participado, claro que a explanação já justificou a questão, mas pelo nosso contato ela 
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pressupôs que isso seria compartilhado no grupo e que gostaria que ele levasse aos 
professores da SBAP essa expectativa do campo. 

-‐ Prof. Marcos (FGV – SP) reclama que é líder de tema da Anpad e não sabia da SBAP. Diz que 
são poucos e fazem muita coisa. Crê que faltou um diálogo maior, pois mesmo que a pós não 
enxergue a graduação, ela também não enxergou outros parceiros dentro da própria pós. 

-‐ Acad. Leandro da Silva pede um aparte, sugerindo que a provocação do campo de públicas 
pode ser inserido nas semanas acadêmicas e que os alunos devem se sentir motivados para 
participar, pois o que falta hoje é motivação. 

-‐ Prof. Diego, representante do Cariri, registra dois pontos principais nos quais nos 
deparamos: (a) em relação à grade curricular, mas o debate já mostrou que isso continuam 
em discussão e (b) em relação à identidade visual do campo, dizendo que essas são coisas 
interessantes a se pensar. Nos nossos eventos, nossos alunos não sabem identificar o campo 
e como não há outro, acabam usando o símbolo da Administração.  

-‐ Prof. Denis (UFLA) quer repassar um informe, mas antes registra sua solidariedade aos 
colegas do campo sobre os dilemas que passam. A realidade de Lavras traduz bem as mesmas 
angústias do campo. Será realizada em dezembro a 1a. Conexão de AP, em que ocorrerão 
palestras, cursos e o fórum de políticas públicas para o desenvolvimento local. 

-‐ Prof. Dany informa que a UFLA está contratando cinco professores na PP com doutorado. 
-‐ Prof. Fernando agradece a inclusão do GPP no perfil dos candidatos. 
-‐ Prof. James (UFPB) aponta a necessidade de criação de uma revista de graduação, então 

gostaria de convidá-los a criar uma revista interinstitucional. 
-‐ Prof. Vitor comenta o momento de construção da SBAP. E lembra que em todas as reuniões 

que participou do campo de públicas havia uma agenda institucional muito pesada e 
urgente, não sobra muito fôlego para a pauta acadêmica. E que é necessária, mas na 
verdade a agenda institucional nos produziu e nos uniu. A constituição da SBAP está no 
espaço da agenda institucional. Não sei se está resolvendo um problema de disputa interna, 
de espaço. E o estranhamento foi gerado, no meu modo de ver, que isso foi gerado, porque a 
leitura mais imediata agenda de pesquisa foi inaugurada sem se sanar a agenda institucional. 
E isso só aconteceu, em função do perfil dos atores que estava ali envolvidos. E um deles é 
você (Fernando), o único presente, e por uma eventualidade está na berlinda do debate, o 
que é muito injusto, por ser alguém que está construindo o campo. Foi dar aula inaugural no 
campo você é chamado e não é à toa. Na ânsia de divulgar as fotos, estranhamos sua 
presença. Então se colocarmos a criação da SBAP na agenda institucional, esse 
estranhamento fica menor. Espero que a questão acadêmica esteja mais próxima, a vinda do 
Speller, temos uma pluralidade maior, estamos começando a crescer na pós, o nosso curso 
só se chama Políticas Públicas porque ele foi gestado aqui, com as conversas iniciais foram 
geradas aqui. E posso antecipar que o comitê de Ciência Política nos recebeu muito bem. 
Fomos o primeiro pós a ir para o comitê de Ciência Política. Ela quer saber para onde ela vai 
crescer. E o sinal que ela deu é que ela vai crescer pra cá. A revista também está nesta 
agenda. Tínhamos um grupo inicial, mas não conseguimos colocar num formato que pudesse 
ser submetido ao grupo. Vitor completa que nesta agenda acadêmica também cabe a 
pesquisa. 
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-‐ Prof. Vainer coloca que às seis terá de sair. Pós e graduação não são dois níveis de ensino, 
não são dois níveis de pesquisa. Acho antecipado fazer uma revista antes de conhecermos a 
visão de cada um, sobre a relação Estado-sociedade. Creio que temos que nos encontrar 
para discutir outros temas. Dispõe-se a integrar um comitê cientifico do campo. 

-‐ Prof. Fonseca lembra que nós fizemos um encontro acadêmico em novembro para discutir os 
PPCs, com uma abordagem essencialmente acadêmica, as concepções epistemológicas e 
metodológicas dos cursos. Acho que temos que nos encontrar antes do próximo Eneap. 

-‐ Profa. Madga fala sobre a necessidade de conhecermos melhor a construção do objeto de 
estudo, para que possamos ter uma construção identitária. 

-‐ Finalmente, a profa. Márcia fecha o debate, deliberando sobre os professores que 
apresentarão os resultados do nosso encontro aos acadêmicos no período da tarde: 

• Leitura da carta de BSB: prof. Vitor 
• Trâmite mais recente das DCNs e dos encontros em BSB: profa. Magda 
• Estratégias definidas no fórum: prof. Fonseca 

 

 

 
 
2º DIA - 17 de agosto de 2013: 
 

-‐ Prof. Sérgio Fonseca iniciou a reunião, informando que diante da expectativa de rejeição do 
recurso do CFA pelo CNE e considerando a decisão ocorrida no dia anterior quanto à 
estratégia de abordagem dos coordenadores ao representante do CNE no fechamento do 
ENEAP, gostaria que todos os participantes que não se manifestaram nas reuniões do dia 
anterior, se pronunciassem apresentando as expectativas após a homologação das DCN. 
Informou ainda que após as manifestações dos coordenadores, seria apresentada proposta de 
estrutura do livro a ser publicado ainda no corrente ano com o objetivo de divulgar o avanço 
e a produção acadêmica do campo no Brasil, elaborado pelas professoras Patrícia e 
Lindijane, e de um evento cientifico elaborada pelas professoras Patrícia, Lindijane, Magda 
e Kamila para iniciar a discussão acadêmica no Campo.  

-‐ Prof. Vitor Marchetti informou a todos que foi confirmada apenas a presença do Conselheiro 
Gilberto Garcia e que Paulo Speller não participaria do evento de fechamento do ENEAP.  
Mas que seria mantida a estratégia definida na reunião do dia anterior. 

-‐ O prof. Henrique Heidtmann argumentou que dado o pouco tempo disponível, seria mais 
interessante passar direto para a apresentação das propostas, não havendo necessidade de 
realizar os posicionamentos dos coordenadores solicitados pelo professor Sérgio. E que caso 
houvesse tempo, tais pronunciamentos poderiam ser realizados. 

-‐ Havendo a concordância dos presentes, as professoras Patrícia e Lindijane iniciaram a 
apresentação da estrutura do livro que tem como objetivo demarcar a criação e construção 
do Campo de Públicas, por meio do registro das concepções teórico-metodológicas e 
epistemológicas que caracterizam os cursos do campo. A apresentação do livro será 
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destinada para a discussão acerca do debate nacional e internacional, que vem à tona por 
meio das discussões do grupo, além do histórico do campo. Os capítulos serão compostos por 
experiências das Instituições do campo de públicas, sendo que deverão apresentar uma 
estrutura padrão, composta por Introdução, na qual deverá retratar motivação de 
surgimento do curso e concepção epistemológica que o sustenta. Deverá em um segundo 
momento apresentar o que cada instituição desenvolve no tripé da formação acadêmica 
(ensino, pesquisa e extensão), além dos diferenciais de cada curso e os desafios e 
perspectivas do curso.  

-‐ Prof. Abrucio mencionou acerca da necessidade de incluir na apresentação do livro a 
conceituação das categorias ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista que contempla 
parte significativa das experiências que serão apresentadas nos capítulos.  

-‐ Prof. Gustavo sugeriu que tal definição constasse na apresentação do livro e que o histórico 
do campo deveria ser transferido para a Introdução do livro.  

-‐ Prof. Abrucio sugeriu o nome de Ben Ross Schneider para realizar a apresentação do livro, 
já que desenvolveu trabalhos relevantes sobre o Brasil, ou Edson Nunes, tendo em vista que 
este se trata de um pesquisador renomado ciente da discussão do campo de públicas. 
Comentou que o nome traria importância para o campo.  

-‐ Prof. Fernando Coelho questionou a indicação, informando que possui profissionais no Brasil 
mais familiarizados e próximos da discussão do campo que seria mais indicado para realizar a 
apresentação. 

-‐ Prof. Vitor argumentou que seja um nome internacional ou nacional, o importante é a 
escolha de um profissional que represente o apoio ao campo de públicas, fortalecendo-o e 
legitimando-o.  Com base nisso, posteriormente, será decido quem fará a apresentação do 
livro.  

-‐ Cada capítulo deverá conter de 15 a 20 páginas, com espaçamento entre linhas de 1,5. O 
prazo para envio será dia 20/11/2013. As professoras Patrícia e Lindijane ficarão 
responsáveis por ler todos os capítulos, no sentido de verificar se estão adequados à 
estrutura proposta, ressaltando que eventuais ajustes deverão ser feitos pelos próprios 
autores dos capítulos.    

-‐ Prof. Abrucio e Prof. Fernando Coelho se responsabilizaram a conversar com Zé Mario, da 
Editora Brasiliense, para confirmar a possibilidade de publicação do livro. Prof. Abrúcio 
sugeriu tentar uma parceria com a Editora FVG, tendo em vista ser uma Editora com ampla 
circulação, porém, com prazo de publicação maior. Por outro lado, a Editora do Zé Mario 
consegue publicar o livro com maior rapidez. No intuito de conciliar a rapidez e a ampla 
circulação, o Prof. Abrucio verificará com Zé Mario e na Editora FGV a possibilidade de 
parceria.  

-‐ Prof. Magda sugeriu a publicação do livro como e-book, dado que o conteúdo do livro será 
destinado a alunos de graduação da área e que será uma boa referência para indicação de 
uso pelos próprios professores do campo. Será verificada a publicação do livro impresso e e-
book, dado que um não inviabiliza o outro.  

-‐ A prof. Patrícia encaminhará a estrutura do livro para a lista do campo de públicas.  
-‐ Passou-se para a apresentação da proposta de evento científico pela professora Magda. O 
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evento proposto tem como objetivo delinear as potencialidades teórico-metodológicas do 
Campo de Públicas. A proposta é que seja realizado em três dias, sendo o primeiro destinado 
a pesquisas relacionadas à temática Governo e Sociedade, o segundo dia à Relações 
Intergovernamentais: Conflitos e Cooperação e o terceiro dia à Gestão Pública. O evento 
seria realizado no ENEAP 2014, sendo que no período da manhã seriam apresentados os 
artigos, e no turno da tarde, esses serão discutidos, a partir da apresentação de 
questionamentos e contribuições de debatedores escolhidos a priori; A proposta é que os 
artigos sejam aprofundados para que um livro ou volume especial de revista seja publicado. 

-‐ Prof. Breno questionou acerca de como seria a chamada para a participação desse evento, 
se seria fechada aos pesquisadores que já estão mais envolvidos na discussão do campo de 
públicas ou se seria aberto a todos os interessados. Prof. Magda respondeu que a proposta é 
que seja uma chamada restrita para os professores que já estão envolvidos na consolidação 
do Campo de públicas, inclusive no intuito de ser uma oportunidade para que o grupo se 
conheça, bem como as pesquisas desenvolvidas nas respectivas instituições.  

-‐ Prof. Henrique informou que a EBAPE está organizando um evento científico internacional de 
Escolas de Administração que se realizará no Rio de Janeiro e que poderia ver a possibilidade 
de o grupo propor um painel nesse evento, com foco nas pesquisas e experiências das 
instituições que possuem curso do campo de públicas. O prof. Henrique irá confirmar tal 
possibilidade e informar a todos pelo e-mail do grupo.  

-‐ Prof. Magda esclareceu que será feita Chamada para os integrantes do grupo do campo de 
públicas e que esses irão se manifestar acerca do tema de interesse para submeter paper. 
Poderá haver submissão de paper em mais de um tema. Prof. Kamila esclareceu que haverá 
um grupo de coordenadores do evento que fará a distribuição das propostas, conforme os 
grandes temas, no sentido de equilibrar a quantidade de apresentações nos 3 dias do evento.  

-‐ Serão convidados professores externos, identificados como potenciais colaboradores para a 
construção do Campo para contribuir no desenvolvimento do paper. A proposta é que os 
papers apresentados sejam transformados em capítulos de outro livro do campo de públicas.  

 
 
 

 


