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Objetivo
Essa disciplina tem por objetivo delimitar com clareza para o aluno as diferenças entre a esfera privada,
que é o âmbito de atuação por excelência do administrador de empresas, e a esfera pública, na qual se
situa a Administração pública e age o gestor público.
Ementa
Tradicionalmente, os poucos cursos de administração pública oferecidos no país partem do núcleo duro
das teorias e disciplinas que compõem os currículos de administração de empresas, a ele acrescentando
alguns outros temas e matérias mais diretamente ligados à gestão dos negócios públicos pelo Estado.
Esse ponto de partida deixa de pôr suficientemente em relevo a diferença fundamental entre a esfera
pública e a privada, da qual derivam todas as demais diferenças teleológicas, organizacionais e
funcionais existentes entre as organizações do Estado e as da sociedade civil, sejam elas empresas,
sindicatos e associações com ou sem fins lucrativos. Por ser essencial ao gestor público ter absoluta
clareza dessa diferença, de forma a poder exercer adequadamente as suas funções e atribuições com as
quais ele se encontra investido na qualidade de servidor público, é que esta disciplina foi inserida no
módulo básico deste curso. Da precisa separação entre esfera pública e esfera privada, que remonta ao
Direto Romano, mas que só recentemente adquiriu os seus contornos mais definidos nas sociedades
contemporâneas do Ocidente, é que decorrem todas as demais diferenciações relevantes para o agente
público: de um Direito Público e de um Direito Privado; a separação entre Estado e sociedade civil; a
delimitação dos poderes dos governantes em relação ao conjunto do Estado e aos cidadãos.
 A dicotomia público-privado: a primazia do público sobre o privado; as fronteiras entre o
público e o privado; as prerrogativas do Estado sobre os agentes privados; os direitos do
cidadão e os deveres do estado; interesses privados e interesses coletivos; Instituição e
organização; organizações públicas e organizações privadas.
 O servidor como agente da ação do Estado: os diferentes agentes públicos e as suas formas de
investidura; as prerrogativas do estado e as garantias do servidor; regime estatutário e regime

contratual; vínculo estatutário e vínculo empregatício; cargo público e emprego no setor
privado; A ética profissional do servidor público.
 Os princípios norteadores do serviço público – legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência; poderes e deveres do administrador público: dever de agir, dever de
eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas; poder disciplinar, poder de polícia,
poder discricionário.
 As diversas organizações do terceiro setor e suas especificidades.
 Globalização e neoliberalismo: desregulamentação, privatizações e abertura dos mercados de
bens e de capitais; reorientação do papel do estado: da produção à regulação de bens e serviços;
a defesa do interesse público na competição globalizada: Estado e agentes econômicos privados
internacionais; novos princípios de gestão pública: planejamento participativo; democratização
do Estado; promoção da cidadania. A nova orientação estratégica de governo federal: inclusão
social e redução das desigualdades; crescimento econômico com geração de emprego e renda:
promoção da cidadania e fortalecimento da democracia.
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