
Diante da falta de clareza sobre o 

significado da expressão “Campo de 

Públicas” para aqueles que não estão 

inseridos neste contexto - e até mesmo 

para alguns estudantes que dele 

participam - entendeu-se necessário 

averiguar algumas de suas 

especificações, tais como o surgimento 

da ideia de sua existência e quais os 

atributos que o diferenciam de outros 

Campos, conferindo-lhe autonomia. A 

importância do estudo decorre da 

escassez de trabalhos acadêmicos na 

área, que é consequência da inserção do 

assunto “público” dentro de outros 

contextos, como Direito e 

Administração de Empresas, bem como 

da necessidade de análise acerca da 

semelhança existente entre os cursos 

que compõem este Campo e permitem 

assim considerá-lo. 
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CAMPO DE PÚBLICAS:  

No que consiste e como tem evoluído? 

1) Verificar as definições sobre o 

Campo de Públicas; 

2) Analisar sua criação e evolução; 

3) Analisar qual o papel da Federação 

Nacional dos Estudantes do Campo de 

Públicas (FENEAP) na sua construção 

do Campo, aceitando a relevância do 

papel da instituição na busca pela 

identidade do Campo de Públicas; 

4) Buscar os pontos comuns existentes 

entre os cursos que compõem o Campo; 

5) Verificar a existência de uma 

identidade dentro do Campo e se ele 

possui independência em relaçào aos 

demais; 
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O que é a FENEAP e 

qual a sua importância 

na constituição do 

Campo de Públicas? 

Cursos em instituições públicas 

Figura 1 – Diagrama Ilustrativo do Campo de Públicas na Carta de Balneário Camboriú 

Principais Referências 

Foi utilizado na pesquisa o método 

hipotético-dedutivo. Partindo-se do 

pressuposto da exist6encai de um 

Campode Públicas e da similaridade 

dos cursos que nele se inserem, as 

técnicas de pesquisa aplicadas foram a 

bibliográfica e documental. 

Administração Pública 

Gestão de Políticas Públicas 

Gestão Pública 

Gestão Social  

Política Públicas 

GEDAP 

Campo de Públicas 

Existe um de Campo de Públicas que se diferencia dos demais que com ele se relacionam.  

Evolução com maciça participação de alunos e professores. 

Cursos marcados pelo ethos republicano e pela cultura democrática. 

Figura 2 – Logotipo da FENEAP 
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