
 
 

 
CARTA ABERTA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/UFCA DIANTE À SITUAÇÃO DE CRISE 
POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

  
Diante do agravamento da situação de crise política e institucional que tem comprometido a 
relação democrática entre Estado e sociedade no Brasil, o Curso de Administração Pública da 
UFCA,  considerando o seu objetivo de “Contribuir com a formação técnico-política e  ética de 
profissionais e pesquisadores qualificados para atuarem como administradores públicos e/ou 
gestores sociais, capacitados para interpretar os desafios da contemporaneidade, críticos em 
relação  às transformações sociais e comprometidos com a busca de percursos de 
desenvolvimento sustentável local e global”, torna público as seguintes considerações: 

  
- É fundamental aos futuros gestores públicos e sociais uma compreensão da conjuntura atual a 
partir de um olhar ético e crítico, tendo como fundamento os princípios democráticos e do ethos 
republicano; 

  
- A análise da conjuntura do ponto de vista acadêmico é necessária, mas não suficiente.  O 
momento é de envolvimento concreto em defesa dos direitos sociais, efetiva contraposição às 
ameaças ao republicanismo e engajamento em ações que contribuam para construção de uma 
sociedade justa e igualitária, em todas as frentes e escalas. 

  
- A corrupção envolvendo governos, partidos políticos e grandes empresários não deve ser 
entendida simplesmente como “desvio de conduta individual”.  São, outrossim, expressão de 
processos sociais amplos, de cunho histórico em nosso país que se manifestam em uma forma 
de governar viciada, regida pelas estruturas do Estado na sua vinculação com interesses 
econômicos de grupos financeiros e elites políticas.  

  
- A luta pela superação desse estado de coisas deve caminhar pela via de uma reforma política  e 
institucional efetiva  e profunda, conduzida pelos princípios democráticos, ampliada pelas 
iniciativas de participação social. 
  
- As Universidades públicas vêm sentindo os efeitos da crise política pela diminuição do seu 
status de importância estratégica para o desenvolvimento da Nação, expressa, sobretudo no 
corte sistemático de verbas que tem se agudizado com a política de corte de investimentos do 
governo atual. 

 

 - O poder judiciário e a grande mídia tem assumido posturas desprezíveis e a sua forma de 
intervenção reproduz mecanismos ideológicos que não contribuem para a efetiva apuração e 
compreensão ampla das questões políticas, econômicas e sociais ligadas ao fenômeno da 
corrupção. 

 

 Assim, enquanto Curso, conclamamos aos nossos estudantes, à comunidade universitária e à 
sociedade de maneira geral, a permanecerem vigilantes e atuantes quanto às práticas que 
violam direitos, ameaçam a democracia, produzem insegurança institucional e colocam em 
xeque os fundamentos da justiça social, da ética e da moralidade pública. 

  
Subscrevem essa carta: 
- PROFESSORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   
 


