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Reunião dos Coordenadores dos Cursos de Graduação na área de 

“Públicas” 

Reunião Especial da Anpocs (RE17), Caxambu, MG, 28 de outubro de 2010, 

18hs, sala 9 do Hotel Glória 

Tópicos discutidos: 

 Sugestão para que os coordenadores dos cursos circulem, para o email do 

grupo, informações completas sobre seus bacharelados (grade curricular, 

PPP etc) 

 Definição da pauta de discussão: item 1) sobre as diretrizes curriculares 

em análise no CNE e item 2) sobre os próximos passos do grupo 

 Item 1 – discutiu-se os desdobramentos e implicações da DCN para a 

área de públicas: importância para o reconhecimento da área; 

possibilidade de indicar ao MEC a existência de diversidade na área; 

marco para separar a administração “business” de “pública”; desafio é a 

construção de um campo de “públicas” mais do que cursos – a busca de 

elementos comuns; dúvidas sobre a viabilidade de agrupar todos os 

cursos sobre um mesmo campo – dada a grande diversidade existente; 

discussão sobre as implicações de não termos diretrizes (e sobre a 

avaliação dos cursos/alunos mais adiante) e das razões dessas diretrizes 

num momento em que o campo ainda está em formação; SUGERE-SE A 

LEITURA DA MINUTA 2 enviada ao MEC, houve importantes 

modificações a partir da Minuta 1 -  a qual não distinguia a administração 

“business” de “públicas; importante para o grupo verificar se a minuta 2 

atende às expectativas de cada curso; Arturo menciona que há um vídeo 

disponível sobre a audiência pública que ocorreu em 05/04/2010 em 

Brasília; informe sobre um projeto de lei em tramitação para 

regulamentar a profissão de administrador – sugere-se o 

acompanhamento;  

 Item 2 – organização de um seminário para o próximo semestre para 

construção do campo de “públicas” (inclusive a discussão sobre o tipo de 

profissional que iremos formar); foi definida uma comissão de 4 
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integrantes para enviar ao grupo uma proposta preliminar do seminário; 

membros: 1) Carlos Vainer (UFRJ) 2) Zé Renato (USP) 3) Alan Freire de 

Lacerda (UFRN) e 4) Ana Cristina (FGV) 

Presentes (Lista de Presença em anexo): 

1. Carlos Vainer - Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e 

Social (UFRJ) 

2. Ana Paula Poll – Administração Pública (UFF/ECHSUR) 

3. Ana Claudia N. Capella – Administração Pública (UNESP/Araraquara) 

4. Alan D. Freire de Lacerda – Gestão de Políticas Públicas (UFRN) 

5. José Renato de G. Araújo – Gestão de Políticas Públicas (USP) 

6. Marília Ramos – Bacharelado em Políticas Públicas (UFRGS) 

7. Artur Zimerman – Bacharelado em Políticas Públicas (UFABC) 

8. Vanessa Elias de Oliveira - Bacharelado em Políticas Públicas (UFABC) 

9. Geovani de Oliveira Tavares – Graduação em Administração Pública 

(UFC/Cariri) 

10. Sandra Gomes – Gestão em Políticas Públicas (UFRN) 

11. Marcos Pó – Bacharelado em Políticas Públicas 

12. Ana Cristina Braga Martes – Fundação Getúlio Vargas (EASP) 

13. Maria Gracinda C. Teixeira – Universidade Federal Rural do RJ 

14. Cecília Olivieri – Gestão de Políticas Públicas (USP) 

15. Maria Teresa Miceli Kerbauy – UNESP/Araraquara 

16. Maria Rita Loureiro – FGV/SP 

17. Telma Menicucci – Gestão Publica (UFMG) 

 

 


