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Apresentamos a vocês leitoras e leitores um novo periódico - Campo de Públicas: Conexões 
e Experiências. Este tem como objetivo proporcionar um espaço de troca de conhecimentos e 
vivências de gestão pública, pautando-se pela conexão entre teoria e prática, reflexão e ação, 
trazendo produções de pesquisadores e gestores sobre o campo da ação governamental. Trata-
se de um espaço aberto para receber contribuições dos alunos e egressos da Escola de Governo, 
pesquisadores e servidores da Fundação João Pinheiro, estudantes e acadêmicos dos inúmeros 
cursos do Campo de Públicas, configurando ainda uma oportunidade para os “practitioners” par-
tilharem suas vivências e experiências no cotidiano da gestão.

Os artigos serão voltados às áreas de Administração Pública, Gestão Governamental, Políticas 
Públicas, Liderança, Compliance, Gestão Financeira Orçamentária, Planejamento e demais as-
suntos relacionados ao Público3. 

Fruto do Projeto Alumni da Escola de Governo e pautado em valores como inovação, integridade, 
excelência, originalidade e multidisciplinaridade, espera-se que este novo periódico se torne um 
espaço de referência na produção, difusão e curadoria de textos profissionais e acadêmicos rele-
vantes para o Campo de Públicas.

Dessa forma, renovamos nossas esperanças no fortalecimento e divulgação dos conhecimentos 
gerados nesse Campo, central para um Estado democrático e comprometido com a criação de 
valor público. E seguimos caminhando juntos nesta trajetória e unidos por esse ideal.

Boa leitura!
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