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Ana Carolina Souza 
Analista Técnica de Políticas Sociais – Ministério de Desenvolvimento Social e Agraário MDSA

Me formei no curso de Gestão Pública em 2013. Fiz parte da primeira turma do curso e me sinto muito

orgulhosa por isso. Em 2014 iniciei o mestrado em Ciência Política, no mesmo Departamento que oferta o

curso de GP e apresentei minha dissertação esse ano com o tema na área de estado e políticas públicas.

Atualmente sou Analista Técnico de Politicas Sociais e trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social, em

Brasília. Fiz o concurso em 2012, quando ainda não tinha concluído a graduação e fui nomeada em 2014.

Minhas principais atividades no Ministério estão relacionadas ao Controle Social e às Relações

Interfederativas no âmbito do SUAS, atividades que se relacionam com minha área de pesquisa na academia,

tanto na graduação quanto no mestrado. O curso de Gestão Pública me forneceu grande parte do conteúdo que

caiu na prova do concurso, tanto que não estudei pra prova, além do que já estudava na graduação. Além

disso, no meu dia-a-dia utilizo coisas que aprendi como gestora pública: questões relacionadas às relações

federativas, questões relacionadas à democracia, participação e accountability, metodologia, avaliação de

políticas públicas (aprendam econometria e a usar o stata! Isso fará toda diferença na sua vida! Rsrs). Isso sem

contar conhecimentos que fazem toda diferença no cotidiano, além das atividades do trabalho. Durante minha

trajetória foquei no executivo e mais especificamente na área de políticas públicas e isso hoje me torna uma

pessoa mais qualificada para o trabalho que desenvolvo.



Ciro Resende 
Mestrando em Ciência Política – Universidade Federal de Minas Gerais

Conclui a graduação em Gestão Pública em 2015, quando participei da

seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da

Universidade Federal de Minas Gerais e fui aprovado. A escolha pela

carreira acadêmica se deu durante a graduação e a atribuo ao meu

envolvimento com a iniciação científica. Durante todo o curso, estive

vinculado ao Centro de Estudos Legislativos, realizando pesquisas sob a

orientação do Professor Manoel Santos. Com certeza, esta oportunidade é

um importante diferencial encontrado no curso. Hoje, no mestrado, meu

principal tema de pesquisa é a representação de interesses no Congresso

Nacional.



Rosiene Guerra 
Mestranda em Ciência Política – Universidade Federal de Minas Gerais

Desde o início da minha graduação em Gestão Pública estive envolvida em projetos de iniciação

cientifica e esse foi o principal fator que me motivou a continuar na academia. A grade curricular do

curso, criado e coordenado pelo Departamento de Ciência Política (DCP), contém muitas disciplinas

relacionadas à área. Além disso, disciplinas como metodologia, econometria e avaliação de Políticas

Públicas, oferecidas tanto pelo DCP quanto por outros departamentos, auxiliam muito no

desenvolvimento de pesquisas científicas. Durante minha trajetória acadêmica, tive a oportunidade de

participar do grupo de pesquisa coordenado pela professora Magna Inácio (CEL/UFMG) cujo tema

abrangia a Presidência (principal) e sua relação com os ministros (agents). Atualmente, estudo a

relação entre Poder Executivo e Legislativo no que tange à criação de novas estruturas no âmbito no

Executivo. Tal agenda ainda é incipiente e constitui-se em um campo rico para pesquisas. Se você tem

interesse em seguir carreira acadêmica, uma dica valiosa é se envolver com projetos de iniciação

científica e aproveitar o conhecimento adquirido no curso de Gestão Pública para produzir artigos

acadêmicos que possibilitem a participação em seminários e congressos, uma vez que tal participação

conta muito no processo de seleção do Mestrado.



Bruno Melo 
Analista na Consultoria Herkenhoff & Prates 

Concluí o curso em 2013. Hoje atuo em uma empresa privada, a Consultoria Herkenhoff e Prates, onde

minha atuação consiste principalmente em elaborar relatórios de monitoramento e avaliação dos

projetos executados pela empresa, que em sua maioria são políticas públicas governamentais e não

governamentais; desenvolvimento de pesquisas voltadas para a adequação dos projetos – nessa

atividade elaboro questionários, indicadores e relatório de pesquisa. A formação em Gestão Pública foi

fundamental para a minha atuação como avaliador de política pública. O aprendizado da metodologia

específica de avaliação e dos conceitos de política pública foram essenciais para o desenvolvimento de

projetos de avaliação e monitoramento que hoje desenvolvo como consultor. Outro ponto importante

para minha atuação, foi a ênfase que o curso deu à participação social em projetos de política pública. A

importância que damos, na empresa que atuo, aos processos participativos na intervenção social que

realizamos, tem sido um diferencial em um dos mercados que atuamos, o de relacionamento

socioinstitucional entre empresas privadas e sociedade. A implementação desses processo tem gerado

bons resultados nessa relação, dando mais transparência aos processos e intervenções mais efetivas.


