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Carta do Campo de Públicas: Diretrizes Curriculares Nacionais  

 

Professores e estudantes, reunidos em Brasília nos dias 1 e 2 de outubro de 2013, durante o XI Fórum de 

Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, presenciaram o julgamento do recurso contra as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Administração Pública (Resolução CNE/CES 266), 

indeferido por unanimidade pelo pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 1º de outubro de 2013.  

O recurso foi interposto pelos Conselhos Regionais de Administração, Conselho Federal de Administração 

(CFA), Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad) e Sindicato dos 

Administradores de Goiânia contra as DCNs que haviam sido aprovadas pelo CNE em 2011. 

O parecer do relator conselheiro Gilberto Garcia reforça a natureza particular e as especificidades da 

Administração Pública em contraposição à área de Administração, comparando aspectos como: visão, 

competências, matrizes e estágios curriculares, trabalhos de conclusão de curso e atividades 

complementares. Também afirma que não se trata de discutir o controle do exercício profissional nem a 

formalidade do diploma. O mérito acadêmico, sim, é “o grande emblema das DCNs próprias”. Finaliza 

reconhecendo as Diretrizes como instrumento político para atrair e desenvolver profissionais capazes de 

transformar a administração pública no Brasil.  

O indeferimento do recurso foi o passo necessário à homologação das DCNs do Campo de Públicas, que é o 

campo multidisciplinar de formação acadêmica, científica e profissional de nível superior, assim como da 

pesquisa científica, comprometido com a consolidação democrática. Tem como objetivo formar 

profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver e difundir metodologias e técnicas, propor inovações sociais 

e promover processos que contribuam para o fortalecimento da esfera pública, a qualificação e melhoria da 

ação governamental e a intensificação e ampliação das formas de participação da sociedade civil na 

condução dos assuntos públicos. Compreende tanto as ações de governo quanto as de outros agentes 

públicos não governamentais, sobretudo as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. 

O campo passou a ser reconhecido como tal a partir de 2005, com a criação de grande número de novos 

cursos de graduação no Brasil. Desde então, foram realizados 11 fóruns de coordenadores e professores 

desses cursos e diversos encontros de estudantes, contribuindo para a consolidação do campo. No campo 

estudantil, após 2001 ocorreram encontros anuais entre os acadêmicos dos cursos. Em 2007, foi criada a 

Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (FENEAP), executiva que representa os 

discentes. Importante destacar que a XII edição do ENEAP em 2013 contou com mais de 1.100 pessoas de 14 

Unidades da Federação.  

O momento atual é de júbilo, porque há cerca de quatro anos coordenadores, professores e estudantes 

lutam por Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação do Campo de Públicas – 

Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e Políticas Públicas. No 

entanto, alguns desafios ainda despontam no cenário. São eles: 

- Homologação da Resolução das DCNs pelo Ministério da Educação (MEC); 
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- Disseminação do conteúdo das DCNs para a comunidade acadêmica e profissional do Campo de Públicas; 

- Interlocução com entes e órgãos da Administração Pública para apropriação do conhecimento científico do 

Campo pela gestão pública; 

- Articulação das IES (e/ou de suas entidades representativas) que oferecem cursos do Campo de Públicas 

para que realizem contatos com órgãos da administração pública postulando que os editais de concursos 

públicos para cargos e funções administrativos e de gestão não incluam qualquer exigência que restrinja seu 

acesso apenas a egressos de cursos de Administração, visando eliminar restrições a profissionais formados 

em cursos do Campo das Públicas e outros afins ou conexos; e  

- Desenvolvimento de esforços e articulações de médio e longo prazos para influenciar e contribuir para que 

as leis e normas que configuram os cargos e carreiras nas administrações públicas direta e indireta 

contemplem, em suas estruturas, referências às diversas formações profissionais propiciadas pelos cursos do 

Campo de Públicas. 

 

Para enfrentar esses desafios é fundamental manter e ampliar a articulação do Campo de Públicas e engajar 

novos atores, como dirigentes de Instituições de Ensino Superior, agentes públicos e sociedade em geral.   

Esse momento representa um marco para a compreensão do significado da res publica no Brasil.  

 

 

 

Brasília, 2 de outubro de 2013. 

 

Coordenadores e Professores do Campo de Públicas 

Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (FENEAP) 


