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Objetivo geral:

  O objetivo geral do Bacharelado em Administração Pública é
proporcionar ao egresso uma formação crítica, humanística e
tecnológica, atenta a questões políticas e temáticas contemporâneas,
que orientem a sua atuação junto à sociedade, formando pessoas
comprometidas com a cidadania por meio de um projeto pedagógico
que contemple a flexibilização curricular, a inter e a
transdisciplinaridade, a articulação com as demais áreas de formação e
atuação profissional conexas ao Campo de Públicas, bem como a
qualificação e preparação inicial de pesquisadores acadêmicos. 

Objetivos específicos:

   Os objetivos específicos do Bacharelado em Administração Pública
conduzem os envolvidos neste curso ao seu objetivo geral, buscando, ao
longo do percurso formativo proposto aos discentes, proporcionar a
compreensão e a realização da sua ação nas frentes de ensino, pesquisa
e extensão, retratada nos seguintes aspectos:

i. Propiciar formação integral do egresso, de tal forma a lhe permitir
pesquisar, estudar, analisar, interpretar, planejar, implantar, coordenar e
controlar ações e políticas no campo da Administração Pública, dentro
dos princípios éticos, de parâmetros legais, e de acordo com as
demandas regionais e locais; 
ii. Formar profissionais com amplo e profundo conhecimento em
Administração Pública, capazes de atuar em quaisquer poderes nas
esferas federal, estadual e municipal, sendo a experiência estrangeira
comparada uma possibilidade desejável; 
iii. Conceder subsídios para o adequado julgamento ético e inabalável
solidez moral no exercício de suas relações profissionais; 
iv. Facilitar o despertar do pensamento crítico e reflexivo do profissional
nas práticas administrativas e nas relações organizacionais por meio das
quais a gestão pública é desenvolvida, buscando desempenhar
atividades no interior e exterior das organizações de forma humanística e
igualitária; 
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v. Educar o estudante para enfrentar os desafios e reconhecer as
peculiaridades locais e regionais do próprio mercado de trabalho,
considerando a função social que permeia o exercício de sua profissão,
por meio de formação sólida que lhe dê um embasamento de cultura
geral, complementado pela visão holística em sua dimensão
humanística e técnica; 
vi. Despertar no estudante o interesse em capacitar-se
permanentemente como gestor público empreendedor, gerente e
técnico, estando preparado para enfrentar as mais diferentes situações
de mercado e de necessidades da sociedade com liderança, iniciativa e
criatividade para interferir na realidade, antecipando-se aos fatos ou
adequando-se às novas tendências; 
vii. Capacitar profissionais independentes para atuar junto aos órgãos
públicos e organizações sociais que desenvolvam ações de interesse
público, tais como em projetos de responsabilidade social de empresas
privadas ou exercício profissional em concessionárias de serviços
públicos e assemelhadas; 
viii. Produzir conhecimento de qualidade sobre teorias e prática do
funcionamento da administração pública via pesquisas científicas
zelando pela permanente elevação da qualidade da produção científica
nacional no Campo de Públicas e em áreas correlatas; 
ix. Preparar pesquisadores para dar continuidade aos estudos em nível
de pós-graduação em Universidades de reconhecida excelência; 
x. Promover a transposição do conhecimento teórico para a prática via
projetos de extensão que contribuam para melhoria da administração
pública e da qualidade de vida dos cidadãos, em especial nos
municípios em que a Universidade Federal de Ouro Preto se faz
presente. 
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