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Instituto das Cidades 
Campus Zona Leste 
 
 
 
RESUMO DO DEBATE DA VERSÃO PRELIMINAR DO PPPC DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA DA UNIFESP 
(Realizado no dia de 13 de novembro de 2015) 
 
 
 
Debatedores  e  Programação 
(Obs: as sessões foram abertas e contaram coma contribuição de outras pessoas do público) 
 
 
Sessão da Manhã: 9h as 13h – Debatedores:  
 
Alexandre Jorge Carneiro  da Cunha Filho.  Juiz de Direito (Fazenda Publica) em São Paulo, Mestre em 
Direito e Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de cursos de pós 
graduação na Escola Paulista da Magistratura. Coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Urbanístico.  
 
Daniel  Vazquez.  Graduação em Administração (habilitação em Administração Pública) pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000), mestrado em Economia Social e do Trabalho pela 
Universidade Estadual de Campinas (2003) e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade 
Estadual de Campinas (2010). Atualmente é professor do departamento de Ciências Sociais da Unifesp.  
 
Douglas  Mendosa.  Graduação em Ciências Sociais pela USP (2002), mestrado (2006) e doutorado (2012) 
em Sociologia pela USP. Professor da EPPEN/Unifesp. Experiência na área de Sociologia com ênfase em 
Políticas Públicas. 
 
Laila  Bel l ix .  Mestranda em Integração da América Latina (PROLAM/USP) e bacharel em Gestão de 
Políticas Públicas pela EACH/USP. Estudo com ênfase em processos políticos, grupos de interesse e políticas 
sociais no Brasil e na América Latina. Coordena o Programa de Governo Aberto da Prefeitura de São Paulo. 
 
Luis  Paulo  Bresciani .  Possui graduação em Engenharia de Produção pela USP (1983), mestrado em 
Engenharia (Engenharia de Produção) pela USP (1991), especialização em Relações do Trabalho (Universidade 
de Harvard, EUA, 1998), e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela UNICAMP (2001). É professor 
do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 
desde 2002 e Secretario Executivo do Consórcio de Grande ABC 
 
Mario  Aquino Alves .  Graduação em Administração Pública pela FGV/SP (1991), em Direito pela USP 
(1996), mestrado (1996) e doutorado (2002) em Administração de Empresas pela EAESP/FGV. Fez pós-
doutorado na HEC Montréal. Coordenador do Curso de Mestrado e Doutorado em Administração Pública e 
Governo da FGV/SP desde março de 2015. Pesquisa temas como sociedade civil, responsabilidade social 
corporative e métodos qualitativos de pesquisa. 
 
Osmany Porto .  Realiza pós-doutorado em Gestão de Políticas Públicas na USP, onde desenvolve uma 
pesquisa acerca da difusão internacional de políticas. Possui dois doutorados em Ciência Política (USP e 
Sorbonne Nouvelle/IHEAL (2015). Pos Doutorado na USP Leste e Pesquisador CEBRAP. 
 
Sessão da Tarde: 14h as 18h – Debatedores:  
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Anny Karine Medeiros .  Graduação em Gestão de Políticas Públicas pela EACH/USP (2010) e mestrado em 
Administração Pública e Governo pela FGV/SP (2013). Atualmente é gerente de acompanhamento da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - Osasco e pesquisadora do Centro de Estudos em Administração Pública e 
Governo.  
 
Jose  Carlos  Vaz.  Graduação em Administração pela USP (1986), Mestrado em Administração Pública pela 
Fundação Getúlio Vargas SP (1995) e doutorado em Administração de Empresas - Sistemas de Informação pela 
Fundação Getúlio Vargas SP (2003). Professor da EACH/USP. Experiência em governo eletrônico, atendimento 
ao cidadão, inovações em gestão pública, desenvolvimento local, planejamento estratégico, governança e 
transparência. 
 
Lucio  Bittencourt .  Graduação em Administração Pública pela FGV/SP (2006) - com período de intercâmbio 
no curso de Sociologia da Universitat de Barcelona (2005/06), além de mestrado (2010) e doutorado (2014) em 
Administração Pública e Governo pela FGV/SP. Temas de pesquisa: ação e políticas públicas, cultura e 
experiências de gestão pública no contexto local. Professor UFABC. 
 
Gustavo Andrey Fernandes .  Doutor em Economia pela USP, tendo recebido por sua dissertação de 
mestrado a terceira colocação no Prêmio BNDES em 2008. Foi Diretor da Escola de Contas Públicas do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entre 2008 e 2009. Professor de Gestão Pública da EAESP-FGV e 
atua no Tribunal de Contas de São Paulo. 
 
Peter  Kevin Spink.  Possui graduação em Psicologia - University College London (1965) e doutorado em 
Psicologia Organizacional - Birkbeck College London (1976). É Professor Titular da FGV/SP e membro 
fundador de seu Centro de Estudos em Administração Publica e Governo (CEAPG). Atualmente coordena 
diversos estudos voltados à vulnerabilidade urbana e à avaliação do impacto de políticas publicas locais na 
redução das desigualdades.  
 
Tania Mara Francisco .  Mestranda e Membro do GEPAG - Grupo de Estudos e Pesquisa de Administração 
em Saúde e Gerenciamento em Saúde e Enfermagem da EPE/UNIFESP; Possui Bacharelado em Administração 
– Habilitação em Administração Hospitalar pela Faculdade São Camilo de Administração Hospitalar (1988). 
Atualmente é Assessora Técnica do Gabinete da Reitoria da Unifesp. Mestranda da Unifesp em Gestão de 
Competências. Atua na Reitoria. Professora de ESAF. 
 
Tião Soares .  Mestre em educação, doutor em ciências sociais, ambos pela PUC-SP, graduado em Gestão e 
Políticas Culturais pela Universidade de Girona, Espanha. Participa do Movimento em prol pela Universidade 
Federal na Zona Leste e também do Movimento de Cultura. Presidente do Fórum de Culturas Populares e 
Tradicionais e da Rede Nacional das Culturas. 
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Resumo do Debate da Manhã: 
 
Gabriela  de  Brelàz  e  Marcia  Carvalho  (Coordenadoras do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Administração Publica da Unifesp) - abrem a sessão e agradecem a presença de todos. Explicam a dinâmica do 
debate com liberdade para inscrições e falas.  
 
Pedro Arantes  (Pró Reitor Adjunto de Planejamento e Coordenador do Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo) - Agradece a presença dos debatedores e comenta o momento atual da 
implantação do Instituto das Cidades, resumindo as informações relacionadas ao desenvolvimento de projetos 
pedagógicos dos 5 cursos, processos licitatórios de projetos e obras do Campus e questões orçamentárias. Explica 
a convergência entre os projetos pedagógicos dos 5 cursos iniciais e a comissão de 12 integrantes que estão 
desenvolvendo os mesmos. Ressalta o mérito do PPPC de Administração Publica de não ser um curso 
intransitivo e que possui o foco nas cidades que é onde grande parte das PP se realizam. 
 
Mário  Aquino Alves   – Gostaria de agradecer o convite para participar. O Curso de Administração Publica 
P dentro do IC parte de uma perspectiva diferente, pois demandas locais acabam construindo o próprio curso e 
não ao contrario. Montar o projeto a partir desses diálogos. Padre Ticão, força dos movimentos sociais que 
acabam estruturando isso e acabam trazendo essa reivindicação para pensar o curso. Gostaria de dar o exemplo 
donCurso de Extensão Gestão Social Urbana realizado pela FGV para ativistas na Sociedade dos Santos 
Mártires e que foi construído a partir das demandas das pessoas. Neste debate gostaria de levantar dois pontos 
centrais. 
 

• Gostaria de tentar entender como o projeto pode construir interdisciplinaridade a partir de disciplinas 
que tem dificuldade para conversar pq não saem do seu campo epistêmico.  Experiências de 20 anos na 
PUC . Que tipos de estratégias podem ser desenvolvidas para que a integração ocorra e não seja uma 
colonização de campos mais desenvolvidos.  

• Até que ponto conseguimos desenvolver um tipo de cultura integrada desses cursos.  Ciclo Básico da 
PUC foi uma experiência de 1987 a 1990 em que a ideia é que todos os cursos tivessem um ano de CB. 
Contudo, a lógica de atribuição de cargas prevaleceu sobre a logica pedagógica, (necessidade de 
preencher cargas de departamentos, carga horaria, etc). 

 

 
 
 
Pedro Arantes  – A proposta do IC é de não ter bacharelado interdisciplinar, não teremos ciclo básicos, que 
fazem uma espécie de uniformização do curso. Procuramos aprofundar na identidade da formação de cada 
curso e como aportar e pensar a resolução de problemas complexos. Ida e Vinda de seu campo e do campo do 
outro. Há um espaço de convergência que é o Projeto Politico Pedagógico do IC. O professor será do IC e do 
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curso “X a fim de fortalecer a forte identidade do Campus. Não haverá departamentos para evitar a 
fragmentação. 
Há espaços pedagógicos comuns (ELO) que são espaços que compõem essa união, escritórios são temáticos. Há 
diversas unidades curriculares que são comuns a todos e as sextas feiras são livres para realização de disciplinas 
eletivas conjuntas entre todos os cursos. 
Adicionalmente estarão os programas de pesquisa e extensão (com  linhas interdisciplinares) e as pós 
graduações partirão dessas linhas. Os semestres são comum a todos, mas tb especifico a todos.  
 
Gabriela  de  Brelàz  – Apenas reforçando a fala do Pedro, os Professores serão do IC e as linhas 
interdisciplinares. Inclusive estamos trabalhando com a ideia de mais de um professor por disciplina para 
garantir essa interdisciplinaridade.  
 
Mário  Aquino Alves  – O modelo de Edital será fundamental a fim de reforçar quais as características que 
são relevantes. Pensar com o jurídico como capturar esse tipo de habilidade.  
 

 
 
Alexandre Cunha – É um grande desafio educar adultos. Por exemplo, na formação de juízes a flexibilidade 
e a interdisciplinaridade são fundamentais, mas existe uma formação clássica que tem que ser feita. Existe uma 
necessidade desse conhecimento ser passado. Partes expositivas menores e mais interação , como incluir isso na 
graduação? A própria configuração da sala não ajuda. Como ser flexível, mas perseguindo objetivos bastante 
objetivos.  
 
A questão do Direito – trabalho do juiz no dia a dia das cidades, sempre com questionamentos de conduta da 
administração.  É necessário formar uma elite (temos um problema no Brasil de falar de elite) intelectual para 
formar cargos públicos. Hoje poucos formandos da São Francisco dedicam-se ao Estado (10%) . É importante 
que o formando no IC  não veja o Direito como inimigo.  
Em relação à Direito Urbanístico, este está presenta na São Francisco na pós graduação e um pouco na 
graduação, agora. Direito Municipal: trabalhar com casos e problemas reais. FGV esta trabalhando nisso,  
discussão a partir de casos complexos quais são os caminhos e soluções, qual a motivação da decisão. O que 
estamos fazendo aqui agora e uma espécie de audiência publica. Políticos e burocratas muitas vezes não querem 
conversar. 
 
Gabriela  de  Brelàz  – Buscamos na matriz curricular sair da ideias dos direitos blocados, ou seja, tentamos 
vincular os temas, integrar com a realidade das cidades e da administração pública. 
 
Marcia  Carvalho -  Temos um desafio. Como fazer essa construção interdisciplinar a partir do PPPC 
apresentado?  Como isso irá se tornar realidade no momento que IC existir. Não sabemos, o papel aceita tudo. 
Será que a gente conseguiu contemplar o conteúdo necessário e o encadeamento necessário destas disciplinas.  O 
que esta faltando aperfeiçoar? 
 
Laila  Bel l ix  – Gostaria de falar o que senti falta na minha formação e o que eu mudaria.  O que eu mudaria? 
Na EACH como estudante e no SESC como Professora. 
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Vamos imaginar a EACH como uma nave que pousou naquele território e que ninguém entendeu como 
funcionava. Poderíamos aproveitar esse tempo para intervenção, espirito critico, reflexão, lidar com conflitos 
fundamentais, mas deixamos de fazer isso na pratica. É fundamental a relação com o território, para não 
sermos extraterrestres. Como se articula com o território ao lado sem fazer uma pesquisa? Extensão pode ser o 
caminho. Intervenções permanentes como a gente intervém na realidade e como a realidade intervém na gente. 
Alguns pontos sobre as disciplinas: 

• Enquanto gestora sinto falta de uma reflexão sobre os outros poderes. Não aprendemos como funciona 
o tramite, por exemplo, no legislativo e muitos formandos vão para o legislativo. Ensinar mais sobre 
como funciona uma comissão, leis, para que o gestor publico possa fazer peças legais que contribuam. 

• Adicionalmente, é importante reforçar a questão do federalismo, fundamental quando estamos falando 
de cidades que vão além do município.  

• Outro ponto é a tomada de decisão, são necessários exercícios práticos de casos concretos.  
• Políticas públicas intersetoriais também tem que ser estudadas no 4o semestre, sugiro incluir. 
• Em relação à disciplina de ativismo social, é importante focar na Zona Leste, Saúde, Cultura, Historia 

da ZL. Dissociar cyberativismo, ou seja, ter duas UCs separadas. Ativismo bota o desafio do gestor de 
estabelecer novas relações. Laboratório que é estudar os Movimentos e a ZL e outro que e o 
Cyberativismos e o ativismo atual. 

• Trabalhar com dado Publico, como fazer, usar nas planilhas. 
• Economia Solidaria trabalhar com Agricultura Urbana. Arquitetura e Engenharia Civil – Parte do 

Rural – o Rural alimenta as cidades. 
Por último acho importante a formação permanente dos docentes. Fiquei muito entusiasmada. Nunca tinha 
visto algo tão diferente e inovador. Há um fio lógico no projeto. 
 

 
 
 
Daniel  Vazquez – Temos tendência a  nos especializarmos no nosso quadrado. O projeto do IC irá se manter 
se houver aderência a esse projeto em um campus que trata de um tema naturalmente interdisciplinar: as 
cidades. É fundamental conseguir sustentar esse pilares, não departamentalizar, garantir a 
interdisciplinariade, encontro entre todos os alunos em toda a sua formação. Minhas preocupações estão 
focadas na identidade do curso, na prática e na empregabilidade:  

• Conflito Administração Publica e Administração de Empresas – No caso da Unesp Araraquara, a 
prefeitura de lá não tinha condições de absorver os formandos, assim fiz estagio obrigatório no MEC. 
Ligação do curso era muito mais com o Governo Federal. 

• No caso do Curso a UNESP, este tinha a identidade da Administração Publica, a centralidade no 
Estado. Colocar as cidades como elemento central vai criar a identidade do curso de Administração 
Publica do IC. Mas temos que pensar na empregabilidade, ou seja, concursos públicos. Formar alunos 
que tenham condições de prestar concursos públicos.  
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• Preocupação com a prática – fazer menos por simulações e mais por convênios com sindicatos, 
prefeituras, com projetos de extensão. Prática tem que ser pensada e construída com essas parcerias. 

• É fundamental garantir que esteja coberta a formação básica do administrador. Processos 
administrativos que o gestor publico vai lidar: Burocracia, Reforma Gerencial, Politica, Economia e 
Direito tem que estar presentes como disciplinas de formação básica.  

• Trabalhar com a ideia de Habilidades: Tomada de decisão, Negociação, relação com sindicato, e isso se 
trabalha durante todo o curso. 

 
Alexandre Cunha – Uma das coisas que se discute hoje em direito urbanístico é se todos os municípios 
tem que ter a estrutura (câmara, secretarias, etc). É importante pensar numa carreira de gestores públicos 
para que se possa colocar nos municípios, pois muitos deles não tem capacidades  
 
Mario  Aquino Alves  –  Gostaria de citar a Universidad de Cordoba, o  Nossa SP se inspirou la.  Temos 
que ter olhar forte para a questão da empregabilidade, mas precisamos tentar entender como trabalhar isso 
pensando na Sociedade Civil. Ver o caso de Córdoba e é um exemplo Latinoamericano. 
 

 
 
Osmany Porto  – Me chamou a atenção no projeto o diálogo com a sociedade, movimentos da ZL na 
construção do curso. Ideia de universidade que transforma, procura mudar e projetar as cidades. 
Desconheço propostas nesse porte com essa proposição mais interdisciplinar.  
• Dentro do olhar para outros cursos de Administração Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas 

Públicas, Cidades e procurar produzir uma proposta inovadora, pensei na lista de referencia de vocês e 
no Centro de Estudos Urbanos (Patrick Legallés) para entender questões complexas das metrópoles 
com uma perspectiva europeia de Smart Cities e que tem começado a trabalhar de forma transversal 
com outras cidades internacionais. Sugiro olhar também o Global Cities Institute da Universidade de 
Toronto coordenado pelo Richard Stren, Cientista Politico e Urbanista. Vem pro Brasil no mês que 
vem. 

• Alguns pontos que eu não identifiquei  
a. A ideia de Governança e a relação entre atores formais e atores informais.. 
b. Dimensão comparativa: Políticas Públicas em perspectiva comparada e é indispensável. 
c. Quando se fala em grande metrópoles, outros tipos de temas como cidades periféricas, que 

criaram estruturas como, por exemplos, os consórcios intermunicipais.  
d. Relação entre territorialização e globalização. Cooperação internacional com PARES ou 

organizações multilaterais. Parque Linear Várzeas do Tiete (envolve 7 municípios)  com 
recursos do BID e que traz essa nova relação. Mega eventos, olimpíadas, copa do mundo, 
remoções de favelas. Não da para pensar sem ver como essas coisas estão interconectadas.  
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e. Observações pontuais em relação às disciplinas:  
i. Ativismo Social – dados da FASFIL – outros dados de conselhos, conferencias, 20.000 

conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social e Criança e Adolescente. Pesquisa do 
Adrian Lavalle, Osmany Porto e do Roberto Pires sobre indução de Politicas 
Participativas. Alunos que saírem do curso vão ter que lidar com esses conselhos. 
Temos uma grande fragilidade de pensar essa conexão entre teoria e prática. Como 
pensar novos modelos de Participação Social. VER SE ISSO NAO PDOE SER NA 
PRATICA NOS CONSELHOS. DENTRO DE UMA DISCIPLINA. 

ii. Pesquisar o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
iii. Pesquisar - Silvia Ferreira – Columbia  

 
Laila  Bell ix  – A ideia de visão sistêmica do conselho e como eles se articulam. Sociologia da Ação Publica.  
 
Pedro Arantes  – Pensamos trabalhar a simulação via Laboratório. Como Administração Publica 
trabalha com o problema da legalidade, precariedade. Como trabalhar a questão da exceção.  

 
Osmany Porto  – Um curso de extensão de formação para conselheiros municipais, Campus como Mini 
cidade escola. 
 
Alexandre Cunha – Não e uma questão de criar mais regras, mas pensar novos métodos. Agustin Gordi 
(argentino) é uma referencia.  
 
Luis  Bresciani  – Trata-se de um projeto bastante ousado e tem muito mérito. Gostaria de fazer algumas 
contribuições.  

• Sugiro reforçar a questão da metrópole e a questão da governança ao mesmo tempo. O IC pode ter 
um papel muito importante para além da Região Metropolitana de São Paulo e das Mega Cidades. 
Há várias formas do que o Abrucio chama de Associativismo Territorial que vai além dos 
consórcios. 

• Há uma questão muito importante que é a referencia ZL, pois crava uma marca na metrópole. 
• Na Linha 4 Gestão Ambiental e de Riscos – Riscos devem ser tratados para além do ambiental. 

Gestão de riscos urbanos (polo petroquímico). Perspectiva mais ampla de gestão de riscos para 
além do ambiental. Por exemplo, o consórcio Intermunicipal Grande ABC está trabalhando com o 
tema da sustentabilidade para além da dimensão ambiental. 

• Na Linha 6 – Educação Saúde, Cultura, sugiro incluir ESPORTE que é sempre relegado ao último 
plano e do ponto de vista de cidades saudáveis faz toda a diferença.  

• Pág 22 – corrigir para “maiorias. 
• Destacar as organizações com interesse publico, mas também as privadas, como por exemplo, 

aquelas voltadas às PPPs, Polo petroquímico, área de relações governamentais. Ressaltar isso, 
associações de empresas, ABIPECs, inclusive para atuar e melhorar a qualidade dessa atuação 
Rede MERCOCIDADES, Organizações com esse caráter. 

• Reforçar a questão do legislativo, governabilidade, a questão do judiciário. Judicialização das 
políticas públicas. 

• Atuação internacional de cidades. 
• Transparência publica. 
• Economia Solidária – Não deveria ser uma disciplina obrigatória. O impacto disso esta 

circunscrito. Relativizaria isso colocando como contraponto uma discussão maior sobre Tecidos 
Econômicos, a historia da dependência de caminhos, desenvolvimento 
local/territorial/metropolitano, discussão que vai além de trabalho e consumo. 

• Investigar Universidade Federal de Sergipe: Politicas Territoriais 
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Gil  Porto  (Prof. Geografia Econômica e Migrações Universidade Federal de Alfenas).  
 

• Grade curricular possibilita uma maior relação entre o que se estuda no Brasil e no mundo. Trazer a 
América Latina pra mesa e as demais metrópoles brasileiras. Trazer o diálogo do Sul com o Sul. 

• Conselheiros não devem apenas ter cursos apenas para eles, mas com eles. 
• TCC poderem ter membros da comunidade. 
• Como IC permitirá que o prof esteja discutindo constantemente o PPP do campus e isso pode estar já na 

seleção. Uma das etapas da prova escrita para Universidade Federal no Sul da Bahia era discutir o 
PPPC, extensão e pesquisa.  

 
 
Alexandre Cunha  

• potencial fantástico, bem direcionado, temos que criar elites intelectuais quadros para o pais. 
• Cotas – tem que pensar a questão da cota territorial. (Pedro responde sobre Bonus Territorial para 

quem esta naquela região (ZL) em escola publica de 10% na prova do Enem). Vejo com bons olhos 
ter um ambiente diversificado. Sugiro fazer esse cotejo com sócio-economico. 

• Atividades Complementares – pericias, ações civis publicas apesar de ser necessária a cooperação , 
poder ser feito acordo com o Judiciário para essas pericias, cursos reforçando. 

• Estudo da Federação – Município como ente da federação. Gestão conjunta de serviços públicos, 
Cidadania e corrupção. 

• Pós Graduação – formar legisladores  
• Grandes oficinas – parcerias com sindicatos. Como a atividade será de efetivo interesse para a 

sociedade? 
• Línguas: inglês, espanhol e francês (incluir)  
• Professor visitante – requisitos, não virar substituto para não ter concurso. 
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Luis  Bresciani  – Outros temas que devem estar bem colocados na matriz curricular: 

• Comunicação – transparência / Participação e Controle -  TORNAR OBRIGATORIA.  
• Formas colaborativas de resolução de problemas. 
• Temas inovadores, ter uma disciplina específica. 
• Gestão de Resíduos – há problema da operacionalidade disso e a universidade tem que contribuir com 

essa discussão.  
• Focaria no Sistema Financeiro em detrimento de economia Solidaria, pois da forma como está estamos 

olhando com lupa e não de forma macro. 
 
Pedro Arantes  – Como as compras publicas podem favorecer a economia solidária? 
 
Daniel  Vazquez – Desenho de currículo deve identificar os processos administrativos, as áreas de atuação do 
administrador pra garantir essa formação do administrador público.  Garantir que os conteúdos básicos para a 
formação do administrador estão contemplados. 
 

• Negociação e Tomadas de Decisão deve estar em todas as disciplinas.  Como desenvolver essas 
habilidades. 

• Garantir uma formação teórica solida em politica (noção de estado), economia (noção de 
desenvolvimento) e direito (noção de regulação). 

• Percorrer a matriz e identificar onde as habilidades estão sendo trabalhadas. Ver o que esta sendo 
pedido nos concursos. 

 
Gabriela  de  Brelàz  e  Marcia  Carvalho - Agradecemos a presença de todos e as contribuições. 
Enviaremos todo o relato para que possam revisá-lo e possamos divulgá-lo no 
http://www.unifesp.br/campus/zonaleste/ . Gostaríamos de convidá-los para continuar contribuindo com o 
PPPC. Encerrada a sessão. 
 
 
Resumo do Debate da Tarde 
 
Tião Soares  –  Agradece o convite para participar do debate no curso de Administração Publica. Defendeu 
muito a inclusão deste curso de Gestão e Politicas Culturais no Instituto das Cidades devido à importância da 
Cultura nas Cidades. Gostei muito do projeto do curso, mas não sentiu contemplado com esse desenho que esta 
aqui com uma Gestão Publica na área de Cultura. Construir um novo modelo de Participação é fundamental.  
Falar de 40 conselhos de PP na cidade de SP torna fundamental discutir o papel dos mesmos.  
 

• Na Usp Leste tem uma disciplina focada em estudos culturais, mas não dão conta de analisar isso na 
região. Cultura enquanto sustentabilidade, novos parâmetros para essas questões.  

• Direitos Culturais estão totalmente esquecidos, direito à cultura é diferente de direitos culturais. Os 
marcos normativos,  as identidades, os marcos internacionais. Relação de politicas culturais e politicas 
educativas.  

• Educação, Saúde, Cultura e Esporte – há uma tendência a se focar mais na cultura das artes. 
Necessário um aprofundamento do conceito de cultura e a própria natureza da sua transversalidade. 
Cultura esta em tudo (transporte, meio ambiente, etc).   

• Necessidade de dar mais ênfase da cultura para que se possa ser um gestor de politica cultural.  
• Uma das maiores dificuldades de quem se forma e vai pro mercado ou governo a formação era muito 

conceitual. Faltava um lado pratico de entender as cidades.  
• Senti falta de um peso maior para Direito, Portaria, Tribunais de Contas 
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José  Carlos  Vaz – As UCs de direito deveriam ter mais carga horaria.  O conteúdo das UCs de Direito sao os 
mais difíceis de implementar.   
 
Douglas  Mendosa – núcleo das disciplinas esta claro mesmo com nomes diferentes.  Riscos muito claros de 
serem encapsuladas as disciplinas.  Como evitar isso ? Como serão os encontros? 
 

 
 
Peter  Spink – A Arquitetura tem sido inserido na área publica por longa data.  A discussão de Administração 
Publica é recente, você esta basicamente produzindo o funcionário publico. Você não tem um engajamento 
dessas pessoas na vida coletiva. Você acha professores de Direito, Psiciologia Social, etc. Não temos hoje pessoas 
se formando em programadas de Pós Graduação com esse tipo de experiência. Só a partir do final de década de 
1980 tem na FGV pessoas envolvidas com a gestão de fato. É recente.  
 
Vocês terão um problema muito grande com contratações. Vocês estão amarrados com concursos que não são 
um processo de seleção, e sim um processo de rejeição. Transferir o que precisam pra linguagem de concurso vai 
ser chave.  Ha forças centrifugas muito grandes.  
 
Em termos de Pós graduação – o IC deveria ter apenas uma, em Cidades. Mas muitos estarão dentro de uma 
outra lógica. Isso sugere que quase serão necessários selecionar, buscar os constituintes e trabalhar com eles dois 
anos para saírem da caixa. Preparação do corpo docente do lado de administração publica será essencial. 
Recruta, concurso e começa o curso dançou, vai virar um mosaico. Juntar o corpo docente para pensar durante 
dois anos o que se quer do curso isso é fundamental. O Ciclo Básico – PUC – foi detonado pelas faculdades: Por 
que perder um ano? Se queremos chacoalhar a logica, como trabalhar com o corpo docente de forma a que o que 
queremos fazer estará presente. 
 
Adoro o 1o semestre, mais é curto demais. Se você quer realmente chegar a uma logica de maneira integrada 
você faz isso por mais tempo. Metade da faculdade trabalhando com aspectos integrados sem parar. Quais são 
os conhecimentos específicos que a gente precisa para lidar com tudo isso? O que eu preciso saber mais? Eu sei o 
que eu vou eleger, trabalhar mais. 
 
As pessoas estão chegando nas universidades com menos convívio com o cotidiano. Familiaridade com o 
cotidiano. Você tem um curso que você tem que trabalhar palpavelmente com as cidades. A maior parte dessas 
pessoas não perambula pela cidade e não sabe fazer isso.  
 
Você não determina o que a criança vai aprender, você deixa ela escolher. Qual é o nosso modelo clássico: uma 
serie de disciplinas básicas, depois vai fazer estagio, vai viver em outro pais. 2 anos que chacoalhem corpo 
docente, administrativo e alunos que façam eles se conectarem com onde ele esta vai produzir novas demandas. 
É necessário um conceito diferente de corpo docente. Tranco de arrumação, Não é um semestre. Por razões 
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formais você tem que ter matriz  mas como organizacionalmente daremos suporte a uma cultura interna da 
universidade e do curso. Na área de AP e necessário.  
 

 
 
Maria  Angélica  Minhoto – Peter esta falando do que seria o bacharelado interdisciplinar como é em SJC. O 
que falta pro professor da Administração Pública para ele integra o IC. Muitos foram educados, a maioria, de 
forma tradicional, mas ha pessoas abertas ha mudança. Conseguimos capturar como esses professores? 
 
Pedro Arantes  – Não e um administrador publico intransitivo, mas sim muito presente na cidade. Cidades 
Vividas e Imaginadas como cada curso vê isso, mas todos vão olhar para isso. Esse vai e vem entre formação 
especifica e o convívio entre todos esta presente. Teoria e Pratica, meios e fins estão o tempo todo presentes. 
 
Peter  Spink - Administradores e gestores dificilmente tem este tipo de leitura ordenada. Alunos que fazem AP 
o fazem por razoes tremendamente distintas. Temos cursos de doutorado com menos de 10 anos.  
O 1o semestre é fascinante. Alunos vão começar o semestre meio perdidos mas felizes. Temos que tomar cuidado 
se não tomarmos precauções. O projeto e normativo. Precisa um ano para chegar.  O 2o semestre deveria ser 
parecido ao primeiro para então entrar nas materiais. Se eu não tenho as perguntas eu estou fazendo apenas 
mais um curso.  Inversão para ser o Instituto das Cidades.  Tem que fazer os alunos chegarem, professores 
chegarem.  
 
José  Carlos  Vaz  - É importante alertarmos em relação a armadilha da Zona Leste – há setores que vão nos 
deixar com remorso por não sermos a Universidade da Zona Leste. Vale destacar que há situações em que não é 
possível e nem necessário sermos a Universidade da ZL, pois não iremos responder a todas as demandas da ZL. 
Vocês estarão em um espaço de conflitos de um território de mais de 10 anos de disputas. Estarão muito longe do 
centro da cidade. O desafio da região do alto Tiete já em si só um desafio do ponto de vista das cidades. Há 
professores vão querer olhar para o centro, e aqueles que vão querer que olhemos para a ZL. Existem várias 
estratégias para lidar com isso. A USP Leste adota pontualmente cada decisão. A USP leste foi adotando esse 
distanciamento através do posicionamento dos seus docentes. A saudade do docente se materializa na sua 
agenda de pesquisa. USP vira as costas ou negocia pontualmente. O pior quadro possível é não ter uma 
estratégia institucional para lidar com isso.  
 
Douglas  Mendosa – IC não deveria seria um curso voltado apenas para a questão de SP. Não esta claro no 
PPPC como os pequenos municípios e os municípios periféricos estão presentes na discussão.  
 
Maria  Angélica  Minhoto – Relação entre rural e urbano deve estar mais presente. Não se trata só do 
tamanho das cidades, mas de suas características. 
 
Pedro Arantes  – Estamos aprendendo com os equívocos da USP na ZL e tentar pensar de forma agregadora. 
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Tião Soares  – Fala-se em periferia x centro como se a periferia não fosse parte da cidade. E o IC pode 
contribuir muito para não deixar a periferia como algo que não e parte da cidade. Essa conexão deve ser dentro 
da perspectiva cultural. Troca de experiências entre os diferentes espaços da cidade. 
 

 
 
Peter  Spink – USP Leste voltou ao modelo iluminístico de conhecimento onde a comunidade cientifica diz o 
que é necessário estudar e os movimentos sociais pressionam para ter a essa ligação.  Trabalhar no IC um 
documento, uma Carta de Princípios junto à comunidade em relação ao que e nossa prioridade. Um documento 
que não é mais de uma pagina. Exemplo: diversidade, identificar outros em uma rede de outros municípios para 
sentar e conversar. Um compromisso de dialogo constante.  Temos compromissos com a cidade. Criando uma 
rede, você aprofunda e, adicionalmente, você tem uma rede mais ampla para discutir tudo o que estamos 
fazendo, sobre aspectos que são interessantes aprofundar. É uma maneira de aproveitar e ser explicito do nosso 
compromisso assumido, e discutimos de 5 em 5 anos. Enfatizar os mestrados profissionais e não mestrados 
acadêmicos, que é um pesquisador aplicado.  É uma maneira de falar seriamente com a região.  Não ter 
mestrado e nem doutorado acadêmico no IC. 
 
Lucio  Bittencourt  – A ideia é inovadora e encantadora. Varias características me agradam bastante. 
Oportunidade de contribuir, papel dos movimentos sociais, visão de administração publica que extrapola os 
governos. Entendo que a lógica não é de um bacharelado interdisciplinar . Na UFABC alunos escolhem e tem 
autonomia para montar a sua grade e conforme vão se decidindo. Hoje existe uma proposta de uma grade ideal.  
O primeiro semestre é muito encantador como proposta, muito aberto, processo de descoberta do estudante com 
a universidade, com o tema. Estimular e esticar esse período seria abrir para o que os alunos estão interessados 
em entender. Seria possível diminuir obrigatórias e deixar para eles decidirem o que parece mais importante 
para a sua formação, não como UFABC, mas deixar eles escolherem e isso ajudaria no dialogo com o local.  
 
Discutir melhor a extensão. Abrir mais espaço para esse dialogo. Disciplinas reforçam muito para um lógica de 
governo do que para uma discussão publica mais ampla. Como deixar mais aberto para os alunos decidirem o 
que é importante.  Poderiam ser as linhas temáticas.  
 
Maria  Angélica  Minhoto – Ideia de quem sem os fundamentos você não consegue ir para algo mais 
especifico. Você pode ter o contrario. Como e o caso da UNILA, se eu for muito disciplinar no início eu não 
consigo pensar de forma interdisciplinar no futuro. Você colocar a pratica pra dentro da teoria te coloca uma 
serie de questões que ou você se mobiliza para buscar outros conhecimentos e ferramentas. Temos problemas 
reais e temos que buscar as ferramentas.  O que do direito entra, pra que e como? 
Curso de Medicina ensina anatomia no 1o ano e ele vai usar no 5o ano no Internato, como se o conhecimento 
fosse cumulativo e ele não é. 
 
Gabriela  de  Brelàz  -  Uma possível idéia seria trabalhar com problemas e sua resolução nas cidades. Os 
alunos escolhem o tema, problema e solução e isso passa a ser incorporado nas disciplinas do segundo semestre. 
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Peter  Spink – Hoje o papel da administração publica é obter transformação e antes a ideia era de controlar.  
 
 
José  Carlos  Vaz – Trabalhamos com contextos multiorganizacionais – este profissional tem que atuar em 
ambientes complexos. Eu senti falta da palavra organização em vários pontos. A questão do administrar cidades 
deveria ser repensado.  Cidade é uma construção social. Pode parecer muito tecnicista.  
 

• Nos objetivos específicos, dimensão organizacional esta menos  tratada do que poderia ser.  
• No perfil do egresso – item 4 participar de processos decisórios mas não fala da implementação.  
• Reforçar mais os múltiplos títulos de organizações que o administrador publico pode trabalhar.  
• Trabalhar com questões urbanas mas menos com essas questões organizacionais, compras, estratégias 

de financiamento, conhecimentos valiosos e muito demandados.  
• Visão fantástica de cidades , mas como ele vai usar e por em pratica. Estagio a partir do segundo ano.  
• Campus como administração escola.  
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Gustavo Fernandes – O ferramental de microeconomia na administração pública é fundamental, deveria 
ser mais detalhado. Macro não precisa ser muito pesado em Administração Pública. Foco das cidades é micro e 
não se fala quando o mercado não funciona, quais são as falhas do mercado. Monopólios, falhas de mercado etc. 
Concessão de ônibus é um problema de monopólios. Um curso que trabalhe as falhas do curso de micro, 
externalidades  (há dificuldade de ter textos). Adicionalmente, vi pouco de Finanças  no PPPC. Não se sabe 
montar PPPs. Os governos tomam chapéu da administração privada, pois não entendem princípios básicos de 
finanças, desenho de uma concessão.  Como montar a engenharia financeira dessa PPPs? Melhor negocio não e 
necessariamente o melhor preço, uma máquina um pouco mais cara pode ser muito melhor. A Avaliação de PP 
na perspectiva da economia – é necessário um ferramental econométrico – Complicado achar que a pessoa vai 
dominar os métodos quali e quanti, mas vale a pena dar maior ênfase. Outros pontos importantes, 
Georeferenciamento, Direito Administrativo muito com cara de compras publicas.  
 
Osmany Porto  – Vejo uma carência metodológica – Pesquisa Qualitativa senti falta. Deveria ter uma 
disciplina, o aluno aprende na raça.  Temas: crime e estudos etnográficos. Questões das drogas e politicas de 
redução de danos, participação social e as burocracias.Alunos precisam ter uma noção para entender melhor e 
analisar processos. 
 
José  Carlos  Vaz – Sugiro incluir não só finanças. Mas também custos. 
 
Tania Mara Francisco  – Ferramentas são fundamentais. Direito aplicado e saber interpretar o efeito disso 
dentro da administração como um todo. Administração Publica é toda fundamentada no direito. Papel dos 
advogados, procuradorias, órgãos de controle.  Metodologia não esta clara, minha área de ensino são contratos 
administrativos aplicados na prática. Como ensinar direito? Caso didático é essencial no curso de 
Administração.  
 
José  Carlos  Vaz – Muita coisa aqui dentro: BSC esta dentro de Planejamento, benchmarking . Diluir esse 
conteúdo em outras disciplinas. Pessoas nas Organizações / Gestão de RH /Dimensionamento de Força de 
Trabalho na gestão publica (politica de recursos humanos). Liderança, Motivação Gestão de Equipes e entra 
dentro de Ferramentas / habilidades. Sugiro Gestão de pessoas e Gestão de RH. O curso deveria dar conta dessa 
duplicidade.  
 
Marcia  Carvalho – Não vamos conseguir cobrir tudo.  Não paramos de estudar nunca. A formação e 
continuada.  
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Gustavo Fernandes – Planejamento estratégico esta no final – deveria estar no inicio.  
 
Lucio  Bittencourt   - Logica do ELO, Memorial Fantástico  
 
Gabriela  de  Brelàz  e  Marcia  Carvalho - Agradecemos a presença de todos e as contribuições. 
Enviaremos todo o relato para que possam revisá-lo e possamos divulgá-lo no 
http://www.unifesp.br/campus/zonaleste/ . Gostaríamos de convidá-los para continuar contribuindo com o 
PPPC. Encerrada a sessão. 
 
 


