HUMANAS

Administração Pública
Planejamento e gestão pelo bem da sociedade
O bacharel em Administração
Pública não é simplesmente um
administrador de empresas adap
tado ao ambiente mais politizado
dos poderes, órgãos e entidades
governamentais. Apesar de deter
conhecimentos necessários à boa
gestão de recursos financeiros,
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humanos e materiais, ele se pauta
por objetivos públicos, coletivos,
definidos e perseguidos no âmbito
dos dilemas e negociações que
ocorrem no mundo complexo das
práticas políticas.
O administrador público é ha
bilitado para o planejamento e

a gestão de políticas públicas,
implementação de programas de
responsabilidade social, gestão de
organizações sociais, elaboração
de programas governamentais e
também é requisitado por agên
cias reguladoras e de fomento
social. E é cada vez mais absorvido

pelo mercado de trabalho, onde
gerencia organizações do setor
público em nível governamental;
agências federais, estaduais ou
municipais; empresas ligadas ao
terceiro setor ou organizações não
governamentais.
Em empresas privadas, o ad
ministrador público pode atuar
em atividades que interagem com
o poder público e em projetos
de gestão compartilhada. Como
consultor, ele planeja propostas
institucionais que podem reduzir
custos administrativos, ampliar a
abrangência das ações e poten
cializar os benefícios das políticas
públicas. Também elabora projetos
para financiamentos em bancos

leque de conteúdos, abrangendo
disciplinas de Ciências Sociais, Políti
ca, Econômica, Direito e outras, pró
prias do campo da Administração. A
graduação, que pode ser realizada
no período diurno ou noturno,
recebeu, em 2010, 4 estrelas (das
5 possíveis) da avaliação feita pelo
Guia do Estudante, publicação da
Editora Abril.
A formação do futuro administra
dor público é complementada com
numerosas atividades, que promo
vem a interação teoria-prática. Os
estudantes podem se envolver em
pesquisas de iniciação científica,
monitorias, eventos acadêmicos,

projetos de extensão, estágios, visi
tas técnicas, movimento estudantil.
Entre as oportunidades, estão o
PET – Programa de Educação
Tutorial (para iniciação científica),
o Caap – Centro Acadêmico de
Administração Pública (espaço do
movimento estudantil), a Empresa
Paulista Júnior Projetos e Consul
toria (que promove a experiência
empresarial), a Semap – Semana
de Administração Pública (organi
zada pelo Caap), a Jornap (jornada
mantida pelo PET) e os diversos
grupos de pesquisa para os quais os
professores recrutam estudantes
-pesquisadores.

Pesquisas, ações na
comunidade, estágios,
visitas e eventos
complementam
formação
públicos. Além disso, pode se
tornar docente, numa área que se
expande desde o início da reforma
do Estado, a partir dos anos 1990.
O administrador público confere
eficiência, eficácia e efetividade à
gestão pública, contribuindo para
o desenvolvimento socioeconômi
co, e para uma relação governo
-sociedade mais transparente e
democrática. Assim, o perfil desse
especialista não é mais aquele
pintado pelas crônicas, de um fun
cionário acomodado.
O curso em Administração Pú
blica, oferecido pela Faculdade
de Ciências e Letras, Câmpus de
Araraquara, fornece um amplo
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