Bacharelado em
políticas públicas

O Campo de Públicas
O Campo de Públicas surgiu a
partir do contexto das mudanças
de caráter político no Brasil e da
redemocratização nos anos 80
que demandaram uma formação
acadêmico-profissional para
atender às necessidades de
quem administra a máquina
estatal e as organizações que
interagem com ela.
Esse campo congrega os
professores, pesquisadores,
alunos e profissionais dos
cursos de Políticas Públicas,
Administração Pública, Gestão de
Políticas Públicas e Gestão Social.
O Mercado de Trabalho
O profissional formado estará
habilitado para compreender a
complexa máquina que compõe
o Estado e as demais instituições
que com ele interagem, bem
como para atuar em processos de
planejamento, implementação
e avaliação de políticas públicas,

em áreas variadas, por meio
de mecanismos inovadores
e que visem à produção dos
melhores resultados em
termos sociais. Por meio de
uma formação interdisciplinar,
o aluno irá desenvolver sua
compreensão a respeito da
importância do contexto
econômico, político e social na
formulação de estratégias, no
desenho, na implementação
e na avaliação de programas
e de políticas públicas. Poderá
atuar em órgãos públicos,
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empresas estatais, agências
reguladoras, organizações não
governamentais e em empresas
nas quais o conhecimento
sobre o funcionamento do
Estado e suas instituições é uma
capacidade demandada.
Centro Acadêmico de
Políticas Públicas – CAPOL
O centro acadêmico é uma
organização para associação
dos estudantes que serve como
representação e auxílio dos

estudantes do BPP e do BCH
perante as demais instâncias
vinculadas ao curso de Políticas
Públicas (coordenação do curso,
CECS, PROGRAD). Também
promove ações para a construção
e desenvolvimento do BPP e da
UFABC por meio de palestras e
outros eventos, além de auxiliar
estudantes com possíveis dúvidas
e/ou problemas que possam vir a
ter ao longo de sua graduação na
UFABC. Conheça mais em:
http://bpp.ufabc.edu.br/

O Bacharelado em Políticas Públicas é um dos cursos pósbacharelado interdisciplinar em Ciências e Humanidades. Tendo
a interdisciplinaridade como um dos pilares da UFABC, o BPP é
integrado por áreas como Administração Pública, Economia, História,
Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia, entre outras.
Assim, o BPP visa oferecer uma formação ampla sobre assuntos
pertinentes ao desenvolvimento social, econômico e humano
para atuação no complexo setor de políticas públicas. Ao formar
alunos com habilidades multifuncionais, cultura abrangente,
conhecimentos ampliados e criatividade, a Universidade está
contribuindo com seu papel de transformação da realidade social
e econômica brasileira. Confira o projeto pedagógico completo no
site: http://bpp.ufabc.edu.br/
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