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- FENECAP 

A Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP) é a entidade máxima de 

representação em âmbito nacional dos estudantes de nível superior de Administração Pública, Ciências do 

Estado, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico 

e Social, Gestão Social e Políticas Públicas - o chamado Campo de Públicas. Foi fundada em 8 de julho de 

2007, à época do VI Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública (ENEAP). 

 

No dia 08 de julho de 2007, em Florianópolis, juntamente com a esperança de se realizar o maior ENEAP 

até então já visto, se consolida a fundação da Federação, na época com a sigla FENEAP. A realização só 

foi possível por meio da Comissão de Fundação da FENEAP, composta como membros os representantes 

estudantis Leandro Damásio (UDESC/ESAG-SC), Amanda Silva Garcia (USP/EACH-SP), Stefânia 

Wludarski (UNESP-SP), Felipe Dagostini (UDESC/ESAG-SC), Luis Carlos (UnB-DF) e Luisa Barbosa 

(FJP-MG), os quais participaram de sua primeira gestão (2007/2008). 

 

No dia 9 de setembro de 2017, durante o XVI ENEAP e XVII CONEAP, em Porto Alegre, as entidades 

que compõem a Federação, buscando mais representatividade, votaram pela adequação da sigla de 

FENEAP para FENECAP, alcançando a abrangência da nomenclatura para todo o Campo de Públicas.  

 

Por ser uma federação de curso, a FENECAP se articula com entidades de representação acadêmica: os 

centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Essas agremiações dirigem-se aos estudantes do curso ou 

centro de estudos em nível superior com a finalidade de troca de informações e fortalecimento dos projetos 

da federação. Os assuntos e projetos se voltam ao interesse acadêmico e científico, por um lado, e ao debate 

público, por outro. 

 

Dentre as principais realizações e contribuições da FENECAP, podemos destacar a estruturação do Campo 

de Públicas, visto que as principais instituições que integram o Campo, como ANEPCP e Pró Pública Brasil, 

são frutos do pioneirismo da Federação; a articulação feita para aprovação das Diretrizes curriculares 

Nacionais do Campo de Pública, que desvinculou a grade curricular dos cursos do Campo de Públicas aos 

de Administração. Além disso, destacasse o papel articulador da FENECAP em relação aos estudantes, 

Entidades de Base e Demais instituições representativas do Campo de Públicas. 

- GESTÃO CONECTAR1 

Nós da Gestão Conectar surgimos a partir da articulação de estudantes de diferentes regiões do país, unidos 

pelo desejo em construir um campo ativo, articulado e forte. 

Nossa Gestão foi formada a partir dos critérios de diversidade, qualificação e representatividade, sendo a 

paixão pelo Campo de Públicas o ponto comum de seus integrantes. 

ATIVO com todos os atores, a partir do fomento à participação política e social, direcionada a estruturação 

do Campo de Públicas e a pluralidade de ideias, bem como, em seu posicionamento em defesa das garantias 

constitucionais.  

ARTICULADO na expansão de um campo com diversas instituições e agentes interagindo cada vez mais, 

com sua federação oferecendo apoio e capacitação, sendo uma plataforma de integração e promoção de 

pautas. Representando e reunindo todos e todas estudantes do campo.  

FORTE na medida em que nos tornamos ativos e articulados seremos um Campo capaz de alcançar nossos 

objetivos. 

 

                                                     
1 Confira o Plano de Gestão na íntegra < http://bit.ly/2QbgBTC>. 

http://bit.ly/2QbgBTC
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- EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

- DESLIGAMENTOS E NOMEAÇÕES2 

Desligamentos 

a) Vinícius Freitas da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) do cargo de Tesoureiro; 

b) Ana Clara Muniz Agostinetti (Fundação Getúlio Vargas/SP) do cargo de Diretora de 

Conteúdo; 

c) Vanessa Bragança (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) do cargo de Diretora de 

Diversidade e Movimentos Sociais 

d) Victor Hugo Louzeiro de Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) do cargo de 

Diretor de Expansão; 

e) Herika Cardoso da Silva (Universidade Federal do Amazonas) do cargo de Coordenadora 

Regional Norte. 

f) Mariane Veiga (Universidade Estadual de Santa Catarina) do cargo de Coordenadora de 

Marketing 

Nomeações 

a) Charles Vinicius dos Santos Cruz (Universidade Estadual Paulista) para o cargo de 

Tesoureiro; 

b) Nathália Uchôa De Lima (Universidade de Brasília) para o cargo de Diretora de Conteúdo; 

c) Hisrael Passarelli Araujo (Universidade Estadual do Norte Fluminense) para o cargo de 

Coordenador de Expansão.  

                                                     
2 As portarias podem ser consultadas através do seguinte link < http://bit.ly/2S297j6 >. 

http://bit.ly/2S297j6
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- ATRIBUIÇÕES 

A Presidência é responsável por liderar as atividades da Diretoria Executiva, participando ativamente do 

balanço financeiro. Somado a isso, é responsável pela representação da Federação frente as Entidades de 

Base, Encontros Nacionais e Regionais, na sociedade e outras instituições afins. 

 

- EQUIPE 

 A Diretoria Presidencial é liderada por Diego Leonardo (UFAL) com a colaboração de Biu Netto 

(UNIPE) e Hannah Araújo (UFRN). 

 

  

 

 

 

       

        Diego Leonardo               Biu Netto                                 Hannah Araújo   

E-mail:     diegoleo1087@gmail.com              

Whatsapp:  82 – 99999-7156        

FB:            fb.com/diego.leonardo7549                               

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diegoleo1087@gmail.com
https://www.facebook.com/diego.leonardo.7549?ref=bookmarks
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PROJETOS  

DIA DO CAMPO DE PÚBLICAS  

Com a finalidade de fomentar o movimento do Campo de Públicas, 

fortalecendo sua identidade e consolidação, a Gestão Conectar lança a 

proposta de, conjuntamente com Entidades de Base e demais Entidades 

representativas do CP, escolher a data e marco de surgimento do Campo de 

Públicas. 

No dia 04 de agosto de 2018, na cidade de Lavras, Minas Gerais, no IV Fórum 

do Campo de Públicas, realizado durante a programação do XVII Encontro Nacional dos Estudantes do 

Campo de Públicas, no campus da UFLA (Universidade Federal de Lavras), foi anunciado o Dia do Campo 

de Públicas. O dia escolhido foi 01/10, data da votação no Conselho Nacional de Educação que aprovou a 

criação das DCNs do Campo de Públicas, quando os estudantes participaram da reunião do Conselho 

Nacional de Educação com o grito de guerra "Mesma coisa, nada! Gestão Pública não é Gestão Privada!". 

As demais datas podem ser consultadas na tabela 1. 

A metodologia da escolha do Dia do Campo Públicas contou, inicialmente, com uma consulta aberta a 

entidades e estudantes do CP para opções de marcos que se caracterizassem com surgimento do Campo. 

Posteriormente, seguiu-se uma votação on-line, através das redes sociais da FENECAP. E por último, uma 

votação presencial durante o XVII ENECAP. 

A votação on-line teve uma participação de 149 votantes. Por sua vez, a votação presencial teve uma 

participação de 295 votantes totalizando 438 votos. Desse total, 32% (142 votos) foram direcionados ao dia 

01/10. Os demais percentuais podem ser consultados no gráfico 1. 

3A Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP), Associação Nacional de Ensino 

e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP), Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de 

Públicas (PRÓ PÚBLICA BRASIL), Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS) e a Associação 

OXENTE Campo de Públicas Nordeste (OXENTE), reconhecem a legitimidade da escolha do Dia do CP 

e de todo seu processo. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3 Carta assinada pelas entidades representativas do Campo de Públicas < http://bit.ly/2Q6tKxq>. 

http://bit.ly/2Q6tKxq


11 

Tabela 1: sugestões de datas e marcos para o Dia do CP 

Elaboração própria. 

Gráfico 1: porcentagem da votação do Dia do CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria. 

Opção Data Marco 

1 13/jan Publicação da resolução que institui as DCNs do Campo de Públicas 

2 05/abr Audiência pública realizada em Brasília  

3 10/abr Audiência pública no CNE em 2010 

4 15/abr 
Criação da primeira Escola Brasileira de Administração 

Pública 

5 05/jul 
Data do falecimento de estudantes durante a organização do ENEAP 

Florianópolis 

6 08/ago Carta de Balneário 

7 22/set 
Aprovação da Constituição Federal de 1988 pela Assembleia 

Nacional Constituinte 

8 01/out Aprovação da criação das DCNs do Campo de Públicas 

10%

4%

6%

14%

11%
20%

3%

32%

13/jan 05/abr 10/abr 15/abr

05/jul 08/ago 22/set 01/out
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REVISTA DOS ESTUDANTES DE PÚBLICAS - REP4 

A Revista dos Estudantes de Públicas é um periódico voltado à publicação de 

resenhas bibliográficas e artigos científicos inéditos, resultantes de pesquisas 

sobre temas vinculados ao campo de públicas, analisado desde um ponto de vista 

multidisciplinar, cujo propósito comum seja contribuir para o aprimoramento da 

gestão das instituições de interesse público. 

Missão e Objetivos: 

A Revista dos Estudantes de Públicas tem por missão promover os valores da pesquisa científica 

independente e de qualidade entre os estudantes do campo de públicas, contribuindo para a formação de 

novos pesquisadores e a difusão do conhecimento científico.  

A Revista dos Estudantes de Públicas tem como objetivos específicos: 

1. Despertar o interesse pela pesquisa junto aos estudantes;  

2. Disseminar os resultados da investigação científica;  

3. Difundir boas práticas de editoração junto aos estudantes;  

4. Promover a rede de pesquisa e trabalho no campo de públicas. 

 

A Revista dos Estudantes de Públicas adota os procedimentos da avaliação duplo cego - double blind peer 

review. As duas etapas de análise são orientadas por um roteiro próprio, disponibilizado aos interessados 

no endereço eletrônico da REP. Os trabalhos submetidos à REP passam por duas etapas de avaliação: a 

análise prévia e a análise consultiva.  

A análise prévia é conduzida pelo Conselho Editorial com vistas à identificação do teor e da qualidade do 

trabalho que poderá ser rejeitado ou encaminhado à próxima etapa de avaliação. Nesta etapa será observada 

a atenção ao vernáculo e a concatenação de ideias, a originalidade dos argumentos e da abordagem e o grau 

de inovação do estudo.  

A análise consultiva é realizada pelo Conselho Consultivo, composto de pareceristas ad hoc, convidados 

pelo Conselho Editorial para auxiliar na avaliação da qualidade do trabalho. Nesta etapa será observado o 

mérito do estudo, a sua contribuição analítica para a avaliação crítica da realidade e da teoria, além de serem 

indicados os aspectos necessários ao seu aperfeiçoamento.  

Atualmentea a revista encontrasse em fase de avaliação de artigos, por contar com o maior número de 

artigos submetidos da sua história, 27. Com as seguintes origens: 

 

 

 

                                                     
4 Site da REP < http://periodicos.unb.br/index.php/rep/index>. 

http://periodicos.unb.br/index.php/rep/index
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Tabela 2: origens da submissão de artigos à REP 

Elaboração própria. 

Elaboração própria. 

Sobre o processo editorial, James Ribeiro, Editor-Chefe da Revista dos Estudantes de Públicas (REP) entre 

2015 a 2018, se desligou do cargo. Em sua carta de desligamento, James destaca o trabalho de Diego 

Leonardo no processo de editorial da edição de 2017 da REP. Assim, Diego se colocou à disposição para 

assumir a edição da revista, contanto que tenha o aval das Entidades de Base (EBs) e do Conselho editorial. 

O processo de consulta as Entidades de Base foi iniciado na reunião entre FENECAP e EBs, no dia 21/11, 

ainda não obtendo resposta até a elaboração do presente relatório. 

Ainda, a FENECAP disponibilizou uma formulário on-line destinado a estudantes, professoras e 

professores que tenham interesse em compor o quadro editorial da Revista dos Estudantes de Públicas.  

A publicação da revista está prevista para o mês de dezembro de 2018. 

 

 

 

Quantidade Origem 

12 Desafio FENECAP 

4 IV ERECAP NE (Prêmio Rachel de Queiroz) 

6 XVII ENECAP (Prêmio Lice) 

5 Submissão direta 
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REUNIÃO FENECAP + EBS5 

A reunião tem como intuito ser um mecanismo de aproximação entre diretoria da 

FENECAP e Entidades de Base, bem com um espaço de deliberações que visam 

maior legitimidade e horizontalidade nas ações da FENECAP. Nesse sentido, a 

FENECAP uma metodologia participativa que  conta com a participação de todas 

as Ebs. 

 

Até o presente relatório ocorram duas reuniões, uma no mês de agosto e outra no 

mês de outubro. A reunião do mês e setembro foi cancelada por falta de quórum.  

 

As EBs que participaram das reuniões foram: 

 

CAAP – UFAL; CACE – UFMG; CAGESP - UFRJ; CAPOL - UFABC; CAAP - UENF; CAACS – 

UNICAMP; CAPOP – UNB; CAPLAM – UFC; CASH – USP; CAGESP – IFRN; DAAP – UNIRIO; 

DACSAP - FJP 

 

FENECAP CONTAS ABERTAS 

O projeto “FENECAP Contas Abertas” surge como um mecanismo de Transparência e Accountability para 

que as Entidades de Bases e estudantes possam ter uma maior participação na gestão da FENECAP. O 

projeto tem como objetivo proporcionar aos interessados um acompanhamento em tempo real de toda 

movimentação financeira da FENECAP.   

Esse acompanhamento dar-se-á por meio de uma planilha on-line.  Vale ressaltar, que o projeto ainda 

contribui para diminuir as divergências dos modelos de prestação de contas durantes os ENECAPs, uma 

vez que o modelo aqui disponibilizado, será o mesmo apresentado durante do CONECAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5 As atas das reuniões podem ser acessadas através do seguinte link < http://bit.ly/2qUq3g5>. 

http://bit.ly/2qUq3g5
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PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE OUTRAS DIRETORIAS 

 

Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

Diretoria Projeto 

Eventos FENECAP Presente 

Tesouraria Balanço financeiro 

Tesouraria Boletim de andamento 

Tesouraria Boletim de andamento 

Coord. Regional NE Avaliação da FENECAP 

Coord. Regional NE Avaliação da FENECAP 

Conteúdo O Campo produz 

Coord. Regional NE Diagnóstico Situacional 

Marketing e Mídias sociais FENECAP Indica 

Apoios às Ebs Planeja FENECAP 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

IV Encontro Regional dos Estudantes do Campo e Públicas Nordeste 

 

Ocorreu entre os dias 28/04 e 01/05, na cidade de Natal – 

RN, o IV Encontro Regional dos Estudantes do Campo e 

Públicas Nordeste, com o tema “Gestão Municipal na Atual 

Conjuntura”. O evento contou com uma ampla participação 

de estudantes, docentes e profissionais, sendo o encontro 

regional com maior número de participantes. 

 

 

Oficina: Democracia participativa e a defesa da universidade pública 

 

No dia 17/04 a FENECAP esteve presente na Oficina: 

Democracia participativa e a defesa da universidade 

pública, organizada pelo CAAP UFAL. Na oportunidade, 

Diego Leonardo, presidente da FENECAP, falou sobre o 

golpe de 2016 e a tentativa de precarização do ensino 

Público, e sua consequente privatização, bem como, os 

caminhos democráticos de defesa do ensino Público. 

 

 

X Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social 
 

 

Ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte – CE, entre os dias 

20 e 24 de maio, o X ENAPEGS (X Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Gestão Social), que tinha como tema 

central “Diálogo como Resistência: Gestão Social, Crises 

e Futuro das Democracias”. A FENECAP esteve 

representada por Diego Leonardo (Presidente) e Carlos 

Rocha, coord. Regional Nordeste e integrante da COE X 

ENAPEGS. Na oportunidade, Diego Leonardo participou 

do painel “A Gestão Social no Campo de Públicas: a 

necessária cooperação interinstitucional para o 

fortalecimento das formações e profissões. 
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XVII Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas 

 

- Mesa Gestão Social  

Participação na mesa: “Gestão social para o 

Desenvolvimento Econômico Político”, durante o XVII 

Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de 

Públicas, entre os dias 02 e 05 de agosto/2018, na cidade 

de Lavras – MG. Participaram também da mesa o 

professor Valderi Alcântara, da Universidade Federal de 

Lavras, e Artur Alexandre, do Governo de Minas. 

 

 

- XIX Congresso Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas6 

 

O XIX CONECAP - Congresso Nacional dos 

Estudantes do Campo de Públicas foi realizado no dia 04 

de agosto de 2018, no Salão de Convenções da 

Universidade Federal de Lavras, Av. Doutor Sylvio 

Menicucci, 1001 - Centro, Lavras - MG, conforme 

requisitos do estatuto da Federação Nacional dos 

Estudantes do Campo de Públicas - FENECAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
6 Link da ata do XIX CONECAP < http://bit.ly/2S2hUSc>. 

http://bit.ly/2S2hUSc
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VICE- PRESIDÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

- ATRIBUIÇÕES 

É responsabilidade de atuar como elo dos diretores e coordenadores no intuito de solidificar os projetos da 

gestão. Substituir o presidente em caso de uma impossibilidade em uma das suas funções e auxilia-lo na 

condução da FENECAP. Conduzir a elaboração e implementação das propostas da gestão, em todas as 

áreas da Federação, visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade. 

- DIRETOR 

Cryslan de Moraes (UDESC) 

 

 

 

 

 

 

E-mail:         cryslan@live.com  

Whatsapp:  48 – 99999-158    

FB:        fb.com/cryslandemoraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cryslan@live.com
https://www.facebook.com/cryslandemoraes
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Este relatório de gestão compõe a prestação de contas da atuação do cargo de vice-presidente da Federação 

Nacional dos estudantes do Campo de Públicas, ocupado pelo acadêmico de Administração Pública da 

UDESC Cryslan de Moraes, durante a primeira metade da Gestão Conectar (2018/2019).  

 

ATUAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Ocupando a vice-presidência da FENECAP, uma das funções do 

cargo é representar a instituição em eventos a qual é convidada. Entre os encontros do Campo de Públicas 

que a entidade foi representada pela Vice-presidência, em momentos como abertura do evento, palestras ou 

oficinas, se destacam: I - Encontro Paulista do Campo de Públicas, realizado na Unesp de Araraquara/SP; 

II - Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, sediado em Lavras/MG; III - Encontro 

Regional do Campo de Públicas-SUL, organizado por acadêmicos de Administração Pública da UFPR 

Litoral, em Matinhos/PR; 

II DESAFIO FENECAP: O principal projeto da diretoria, Desafio FENECAP, foi realizado durante 

fevereiro a agosto de 2018. A segunda edição foi a maior, sendo propostas sete atividades e contando com 

a participação de 22 entidades de base filiadas à FENECAP. Durante o ENECAP 2018, foi entregue a 

premiação para as entidades vencedoras, sendo nessa edição as entidades CAAP/Unesp, CAAP/Uenf e 

CAAP/Ufal. 

AVALIAÇÃO 360º: Durante esse primeiro semestre, também foi coordenado a avaliação de desempenho 

interno entre os diretores da Federação, permitindo cada integrante conhecer suas deficiências dentro da 

gestão e dando oportunidade para evoluir suas competências.  

EMBAIXADORES FENECAP: No processo de implementação da primeira turma de embaixadores da 

FENECAP, a vice-presidência teve participação no processo seletivo dos futuros membros do programa, 

além de executar o Manual de Boas Maneiras dos Embaixadores, sendo como um norte para atuação da 

turma.   

REGISTRO FENECAP: Florianópolis, sede do curso de Administração Pública da UDESC, é também a 

sede jurídica da Federação. Por esse motivo, a vice-presidência assumiu a responsabilidade perante o 

cartório e outros órgãos a qual a associação está vinculada oficialmente.     

Outras atividades administrativas da gestão. 
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SECRETARIA GERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

- ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria é responsável por desenvolver as funções burocráticas de toda a Federação, podendo substituir 

os membros da presidência, em caso de vacância. Avaliar e consolidar a elaboração dos relatórios de cada 

diretor/coordenador e a gestão de modo geral, realizar as atas de reunião. 

 

 

- EQUIPE 

 A Secretaria Geral é ocupada por Julia Vida (EACH - USP) com colaboração de Yanka Silva 

(EACH - USP) nos projetos. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Julia Vida                                               Yanka Silva 

E-mail:           juliavida@usp.br                                  

Whatsapp:       (11) 95444-9539                           

FB:                   fb.com/juliavidab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/juliavidab
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PROJETOS  

AGENDA DO CAMPO DE PÚBLICAS 2018 - NACIONAL 

A proposta tinha como objetivo a apresentação do Campo de Públicas aos/as 

candidat@s a presidência da República e a construção de uma Agenda Política, 

por meio de carta-compromisso, onde seriam apresentadas as principais pautas 

do Campo.  

A apresentação e elaboração da carta, seriam feitas em conjunto com as demais 

entidades representativas do Campo a nível nacional. 

No dia 19 de maio de 2018, em Araraquara, São Paulo, no I Fórum do movimento Campo de Públicas 

Paulista - que ocorreu dentro do encontro paulista dos estudantes do Campo de Públicas - o Professor 

Valdemir Pires propôs a minuta da Carta de Araraquara. Essa carta continha discussões e posicionamentos  

dos presentes sobre a conjuntura nacional política, econômica e social de interesse do CP. Esse foi o ponto 

de partida para os assuntos que integrariam nossa Agenda. 

No dia 04 de agosto de 2018, na cidade de Lavras, Minas Gerais, no IV Fórum do Campo de Públicas, 

realizado durante a programação do XVII Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, no 

campus da UFLA (Universidade Federal de Lavras), foi apresentada a Carta de Araraquara a nível nacional, 

com o intuito de debater e validar seus posicionamentos com os estudantes do CP de todo o Brasil. 

Infelizmente o pouco tempo destinado à discussão não permitiu tanto debate em torno das questões.  

Devido a este fato, nós decidimos rediscutir os pontos da Agenda dentro de um Grupo de Trabalho (GT) 

composto por representantes indicados por cada entidade de base. Sendo assim, cada universidade a 

oportunidade de colaborar para a definição dos temas, produção do conteúdo e aprovação da Agenda CP 

2018. Tudo isso foi feito durante cerca de 3 semanas de muito trabalho e dedicação dos envolvidos. 

Salientamos aqui e agradecemos a colaboração dos estudantes: 

- Luiz Gabriel Franco (UFABC) 

- Bruna Rodrigues (UFF Angra) 

- Mateus (UFC) 

- Joyce (FJP) 

- Victoria Durello (FGV) 

- Nathália Uchoa (UnB) 

- Hisrael Passarelli (UENF) 

- Emilly (UENF) 

- Rute (UFRJ) 

- Wanderson César dos Santos (UFRRJ) 

- Matheus Assis (UnB) 

- Pedro Carvalho (EACH - USP) - EDITOR 

Concluída nossa Agenda, apresentamos às Entidades de Base, Estudantes e às outras Instituições do Campo 

de Públicas, que aprovaram nossa proposta. 
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Por fim, no momento de apresentação tivemos diversas dificuldades devido aos curto período de tempo que 

restava até o primeiro turno das eleições de 2018. Entretanto, conseguimos chegar nos três principais 

candidatos. Ciro Gomes assinou nossa carta antes do primeiro turno das eleições. 

 
 

Por fim, no período do Segundo turno, conseguimos contactar ambos candidatos e obtivemos também uma 

assinatura e carta de compromisso de Fernando Haddad. 
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A equipe mais próxima de articulação e coordenação da campanha do candidato Jair Bolsonaro foi 

contactada e, ciente do conteúdo da Agenda do Campo de Públicas, declarou que o candidato não assinaria 

o documento antes da realização das eleições presidenciais de 2018. 

Consideramos de grande sucesso e aproveitamento a extensão dessa Agenda e o sucesso de sua elaboração 

e apresentação. 

Esse material será aproveitado em diversos outros projetos e tem força de mobilizar cada vez maior 

envolvimento e influência do Campo de Públicas na construção política do Brasil. 

“Gostaria de agradecer e parabenizar muito a todas e todos, inclusive aqueles que não foram nomeados 

aqui, que estiveram colaborando com todas as etapas desse projeto, tenho certeza que esse foi um grande 

passo para nós estudantes do CP.” 

Julia Vida 

AGENDA DO CAMPO DE PÚBLICAS 2018 - ESTADUAIS 

A proposta tem como objetivo a apresentação do Campo de Públicas aos/as candidat@s a governador@s e 

a construção de uma Agenda Política, por meio de carta-compromisso, onde serão apresentadas as 

principais pautas do Campo. Inicialmente, serão selecionados 10 estados, estando cada um representado 

por um integrante da equipe Conectar, que em parceria com estudantes, EB’s e demais entidades 

representativas do Campo de Públicas, irão articular a apresentação e assinatura da carta. A proposta pode 

se estender para os demais estados, a depender da articulação de seus estudantes e EB ́s. 

A agenda estadual foi nosso principal enfoque nos primeiros meses de gestão (final do primeiro semestre 

de 2018). A discente Yanka Silva se dedicou exclusivamente a esse projeto, com a missão de contatar e 

articular as entidades de base de cada estado para a formação da Agenda. 

Desde o primeiro momento enfrentamos diversos obstáculos que causaram impedimentos ou letargia do 

andamento do projeto. Dentre eles, diagnosticamos como principais: 

- Falta de dados para contato com as entidades de base devido a não-atualização dos dados, trocas 

de gestão não informadas e/ou falta de respostas dos contatos 

- Desmobilização ou dificuldade de gestão de algumas entidades de base 

- Sobrecarga dos membros da gestão para desenvolver o projeto dentro de seus estados 

- Dificuldade de organização dos projetos nacional e estadual simultaneamente com o tamanho da 

equipe 

- Desenvolvimento do projeto sem muito diálogo e construção conjunta com as EBs, o que dificultou 

a aplicação local 

Sendo assim, infelizmente o projeto foi descontinuado quando aconteceu o primeiro turno.  

Entretanto, vale salientar aqui o extenso e insistente trabalho de Yanka Silva nesse processo. Mesmo com 

as adversidades ela esteve presente diariamente nos contatos e repassou constantemente a nós a situação. 

Além disso, no momento em que o projeto foi descontinuado ela  começou a desenvolver uma planilha de 

registro das datas de troca de gestão das entidades de base. 
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Gostaríamos também de dizer que a todo momento estamos ainda dispostos a desenvolver agendas locais 

que pautem o campo de públicas dentro de cada região. Prometemos desenvolver também estratégias e 

projetos de acordo com a vontade, necessidade e realidade de cada entidade de base. 

Muito obrigada a todas e todos que tentaram desenvolver esse projeto e pedimos desculpas também por 

nossos enganos.  

Que possamos desenvolver esse projeto futuramente! 

FENECAP PRESENTE 

Nossa Diretoria Executiva se compromete a estar representada por pelo menos um de seus membros em 

todos os eventos do Campo de Públicas que tivermos ciência, se não possível de forma física, nos 

comprometemos em enviar vídeo ou ofício indicando participação aos organizadores. Além dos eventos do 

campo buscaremos estar presentes também em espaços estudantis, recepções de alunos e outros eventos 

relacionados à nossa missão. 

Esse projeto tem sido desenvolvido com base no registro de Eventos que são indicados pelas Entidades de 

Base e pelos membros da gestão. 

Com boa representação estivemos em todos os eventos dos estudantes do CP e das instituições parceiras. 

Dentre eles, salientamos: 

- IV ERECAP ne em Natal, RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- III Encontro Nacional de Políticas Públicas na EACh - USP, SP 

- V Enconto Paulista dos Estudantes do Campo de Públicas em Araraquara, SP: 
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- XVII ENECAP em Lavras, MG: 

 

 

 

 

 

 

 

- II Encontro fluminense dos Estudantes do Campo de Públicas na UFRJ, RJ: 

 

 

 

 

 

 

 

- IV ERECAP Sul em Matinhos, PR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- e outros... 

Gostaríamos de parabenizar todas e todos organizadores, sabemos e valorizamos o trabalho duro de vocês 

e a FENECAP e o Campo de Públicas só crescem com o desenvolvimento dos eventos. Salientamos também 

o sucesso e desenvolvimento dos encontros regionais que avançam o movimento regional do CP. Parabéns 

e obrigada pelos momentos vividos juntos!!!  
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PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE OUTRAS DIRETORIAS 

  

Diretoria Projeto 

Tesouraria Boletim de andamento 

Coord. Regional NE Avaliação da FENECAP 

Coord. Regional NE Diagnóstico Situacional 

Marketing e Mídias Sociais FENECAP Indica 

Elaboração própria. 
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TESOURARIA 
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- ATRIBUIÇÕES 

 

É função do tesoureiro o controle do balanço financeiro e a gerência dos recursos financeiros das entidades. 

Juntamente com projetos para crescimento da arrecadação e transparência no uso de seus recursos. O 

tesoureiro tem sua função ligada direta com o gestor financeiro, as decisões conjuntas têm importância 

crucial para a saúde financeira da Federação, pois as funções básicas de uma tesouraria são contas a receber, 

contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. O maior 

desafio da tesouraria na administração do fluxo de caixa é obter um razoável grau de acerto nas previsões 

realizadas. 

 

- DIRETOR 

Charles Vinícius dos Santos Cruz (UNESP) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

E-mail:           charlesvinicius6@gmail.com                                   

Whatsapp:       (11) 98858-3028                           

FB:                   fb.com/charlesviniciusbaleia 
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A tesouraria da Federação sofreu uma descontinuação ao longo do ano, tendo em vista problemas pessoais 

sofridos pelo então tesoureiro eleito, Vinícius Freitas. Com a cisão, Charles foi convidado a integrar a 

FENECAP e contribuir com os trabalhos da mesma. Este assumiu o cargo em meados de júlio, pouco antes 

do Congresso Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas. 

ATUAÇÃO 

A tesouraria trabalha desde o início pautada sempre pela transparência para uma boa prestação de contas 

da FENECAP para com as entidades de base e o Campo de Públicas. 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Com o propósito de expandir e levar o nome da FENECAP pelo 

Campo de Públicas e país, representou a Federação em três eventos. O primeiro a FENECAP foi convidada 

a comparecer pela primeira vez no 66° CONEG - Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, que 

ocorreu em julho na cidade de São Paulo. Os outros dois foram a XXII Semana Acadêmica de 

Administração Pública da UNESP - SEMAP e um debate entre os candidatos a Deputado Estadual de 

Araraquara, ambos em setembro.  

Arrecadação de Recursos: Pensando em aumentar o caixa da FENECAP, foram encomendadas 100 

camisetas personalizadas para serem revendidas durante o ENECAP em Lavras. As camisetas foram muito 

bem recebidas e a procura foi muito grande. a grande maioria foi vendida no evento mesmo. As que 

sobraram foram enviadas para o Encontro Fluminense do Campo de Públicas e para o ERECAP - SUL. 

Todos os valores e detalhes podem ser encontrados na planilha de prestação de contas. 

ENECAP e CONECAP: No 17° ENECAP em Lavras/MG, participei como chefe da delegação do curso 

de Administração Pública da UNESP, levando a 5° maior delegação e ajudei a coordenar o CONECAP que 

ocorreu paralelo ao evento, onde fui oficialmente apresentado às entidades de base. 

BALANÇOS FINANCEIROS: Os balanços são feitos para promover maior transparência com o campo 

de públicas e as entidades de base sobre a entrada, saída e caixa financeiro da federação. Estes estão sendo 

produzidos regularmente. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas pode ser acompanhada em tempo real através do site 

www.fenecap.com.br na aba “Transparência”. Essa inovação é decorrente do projeto “FENECAP Contas 

Abertas”. 

CONCLUSÃO 

Com a troca de tesoureiros durante a gestão, a tesouraria teve um pouco de dificuldades até a adaptação do 

novo membro, isso dificultou um pouco o andamento de algumas atividades. Passada metade da gestão, 

mas agora já bastante integrado às atividades e rotinas, espera-se continuar sempre manter a maior 

transparência possível, realizar os repasses estatutários que a Federação necessita fazer e no fim da gestão 

entregar todos os recursos da FENECAP de forma clara à próxima gestão, apresentando o relatório final e 

ajudando no processo de cogestão. 
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- ATRIBUIÇÕES 

A Diretoria de Relações Institucionais, articulada com asas demais diretoria / coordenadorias da FENECAP, 

coordena as ações de defesa dos interesses da Federação. Ao manter um diálogo ativo setores do campo, 

movimento estudantil e sociedade civil, a diretoria procura ampliar as ações de influência nas demandas da 

Federaçao. 

 

- EQUIPE 

 A Diretoria de Relações Institucionais é liderada por Victor Ferrer (FGV-SP) com a colaboração 

de Andreza Kellie (UFAL) e Victoria Nicolielo (UFMG). 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

Victor  Ferrer           Andreza Kellie                                 Victoria Nicolielo   

E-mail: victorferrer@hotmail.com.br              

Whatsapp: 11 – 97700-0267        

FB:        fb.com/victorferrer97      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/diego.leonardo.7549?ref=bookmarks
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Introdução 

Sobre o Relatório: 

Logo após a eleição da Gestão Conectar, no XIX Congresso Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas 

(CONECAP), realizado em fevereiro de 2018, em Brasília, a Diretoria de Relações Institucionais (RI) da 

Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP) iniciou seus trabalhos. Com uma 

visão crítica a respeito a da atuação da instituição ao longo dos últimos anos, a atuação da instituição se 

orientou por buscar complementar as ações que vinham se desenvolvendo nas gestões anteriores, buscando 

ir além, institucionalizando processos, e criando projetos que fortalecessem o vínculo e o reconhecimento 

da instituição por parte dos estudantes representados. 

Ao longo do primeiro semestre, projetos importantes foram desenvolvidos, boa parte deles possuem um 

prazo de desenvolvimento maior, e por isso estão atingindo os seus respectivos pontos críticos na metade 

da gestão, com a previsão de conclusão previsto somente para os últimos meses da gestão. Atendendo aos 

princípios de publicidade e responsividade, a Diretoria optou por detalhar no presente relatório o conjunto 

de trabalhos realizados, e que estão ainda em desenvolvimento.  

Para isso, o relatório trará a seguir a visão que orientou a atuação da diretoria nos projetos desenvolvidos, 

uma breve descrição de uma atividade realizada, e em seguida as perspectivas de trabalho para os próximos 

meses. 

Equipe 

Sobre a Equipe: 

Para viabilizar o bom desempenho de uma gestão, é essencial a composição de uma equipe, plural, 

dedicada e entrosada. Assim como na formação da diretoria executiva da FENECAP, na Gestão Conectar, 

foram perseguidos esses valores para constituir o time responsável por desempenhar as tarefas atribuídas à 

diretoria de relações institucionais. Nesse sentido, compõe a equipe duas mulheres e um homem, de duas 

regiões do país, e três estados diferentes.  

Para as atividades e projetos propostos, optou-se, internamente, pela divisão dos projetos e 

responsabilidades de modo democrático e participativo. Essa divisão, no entanto, tem como base questões 

logísticas. Na prática, muitos foram os momentos em que a equipe pautou as estratégias para os projetos da 

Diretoria, surgindo, a partir disso, novas ideias e caminhos. 

Ao longo dos últimos meses, a equipe tem se reunido semanalmente para conversar sobre os trabalhos que 

foram desenvolvidos por cada um ao longo da semana. Sugestões, críticas e ideias são discutidas de forma 

a enriquecer e facilitar a implantação do projeto de responsabilidade de cada um, e o diretor de relações 

institucionais, nesse processo, busca se posicionar de forma diferente do restante da equipe apenas enquanto 

facilitador de recursos para as demais membras da equipe. 
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A Diretoria de Relações Institucionais é composta por: Andreza Kellie, da Universidade Federal do Alagoas 

(UFAL), Victor Ferrer, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), e Victoria Nicolielo, da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Atuação da Diretoria 

Visão e Foco de Atuação da Diretoria: 

A diretoria de relações institucionais, na Gestão Conectar, adotou um escopo de atuação pautado em duas 

frentes: por um lado, desenvolve atividades cotidianas e auxilia outras diretorias da federação, sobretudo 

em projetos que exigem a construção de articulações políticas e de instituições externas. Por outro lado, a 

equipe de RI optou por delimitar três projetos prioritários, que são o Programa Novo Gestor, o projeto Rede 

do CP, e o projeto Campo Integrado. 

A idealização desses três projetos, assim como o status prioritário que lhes foi conferido atende a alguns 

princípios e objetivos que a diretoria optou por observar como guia de sua atuação. O primeiro deles, é a 

percepção de que a Federação, apesar dos avanços alcançados nos seus dez anos de existência, ainda tinha 

uma atuação muito restrita à representação e desenvolvimento de projetos de impacto difuso, que apesar de 

relevantes, não resultavam em um fortalecimento institucional da instituição.  

Em segundo lugar, como consequência do primeiro, surge um segundo ponto importante que, na visão da 

Diretoria, constituía uma segunda falha da Federação: o não desenvolvimento de projetos focados 

exclusivamente nos estudantes e instituições que são filiados à FENECAP, devido ao caráter difuso dos 

projetos que vinham sendo desenvolvidos. Dessa forma, as entidades de base não possuem grandes 

incentivos para se manterem filiadas, e o crescimento e fortalecimento institucional da Federação também 

em função disso fica comprometido. 

Partindo desses pressupostos, três projetos foram definidos como prioritários, sendo dois deles pensados 

especificamente para melhorar a FENECAP nos pontos mencionados. O terceiro é importante na medida 

que viabiliza esses dois, e também outros projetos. Um deles tem o objetivo de ampliar as possibilidades 

de inserção profissional dos estudantes das entidades de base filiadas, o segundo visa aumentar as 

possibilidades de mobilidade acadêmica destinada aos estudantes das faculdades cujos centros ou diretórios 

acadêmicos sejam filiados à FENECAP. E o último projeto prioritário tem como objetivo construir uma 

base de dados de contatos estratégicos, a qual viabilizará outros projetos e ampliará a capacidade de atuação 

da instituição. 

A seguir serão detalhados essas e outras ações já realizadas, ou que estão em desenvolvimento sob 

responsabilidade ou auxílio da Diretoria de Relações Institucionais da FENECAP. 
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Projetos e Atividades da Diretoria 

Andamento dos Projetos e Perspectivas 

Nome 

Responsável  

(na atuação que cabe 

à diretoria) 

Status 
Data de 

Conclusão 

Encaminhamentos COE 

Atibaia e COE Natal 
Victor Ferrer Concluído 04/10/2018 

Agenda do CP Victor Ferrer Concluído 26/10/2018 

FENECAP Planeja Victor Ferrer Em andamento 02/2018 

Programa Novo Gestor Victor Ferrer Em andamento 02/2018 

Projeto Campo Integrado Andreza Kellie Em andamento 02/2018 

Projeto Rede do CP Victoria Nicolielo Em andamento 02/2018 

Projeto FENECAP Parceira Victor Ferrer Projeto descontinuado ------- 

Projeto Vídeo Institucional Victor Ferrer Em andamento 02/2018 

ENCAMINHAMENTOS DA COE ATIBAIA E COE NATAL: 

• COE Atibaia/SP 2015: 

Atendendo às deliberações do XVIII CONECAP, a Diretoria de Relações Institucionais da FENECAP 

iniciou durante o primeiro semestre de 2018 (em um período que se iniciou na Gestão Ressignificar e se 

estendeu à Gestão Conectar) o trabalho de reunir o maior número de documentos que pudesse contribuir 

para tornar mais completa e embasada a denúncia da COE Atibaia ao Ministério Público do estado de São 

Paulo. 

 Ao final do trabalho, foi entregue um conjunto de documentos que totalizaram 67 páginas, entre as 

quais estavam reunidas informações do projeto apresentado, prestação de contas, informações dos membros 

da comissão organizadora, documentos jurídicos referentes aos registros do CNPJ, fotos, entre outros. 

 O encaminhamento, portanto, foi concluído com sucesso. O número do protocolo da denúncia 

realizada, para acompanhamento é: 0046554/18 (Ministério Público do Estado de São Paulo). 

• COE Natal/RN 2016: 

A Diretoria de Relações Institucionais da FENECAP também trabalhou nos encaminhamentos do XVIII 

CONECAP relativos à COE Natal. Durante um período que se iniciou em 2018 e se estendeu até a 

realização do XX CONECAP, em Lavras/MG, a Diretoria entrou em contato com diversos atores, entre os 

quais: membros da COE Natal, para informá-los a respeito dos questionamentos levantados a respeito da 

prestação de contas do evento; membros da Gestão Novos Rumos, que estava à frente da Diretoria 

Executiva da Federação na época da realização do evento, podendo ajudar a esclarecer eventuais dúvidas; 
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o Conselho de Ética da FENECAP, composto por representantes das entidades de base filiadas à Federação. 

Tudo isso com o objetivo de informá-los do processo em andamento, e convidá-los a participar da nova 

apreciação de contas, a ser realizada no XX CONECAP, em Lavras/MG. 

Após alguns meses, com alguns ofícios encaminhados e muitas trocas de e-mails entre a Diretoria, 

representando a Federação, e os atores envolvidos, foi concluído o encaminhamento referente à COE Natal 

no dia 04 de setembro de 2018.  

Neste dia, foi realizado o XX CONECAP, em Lavras. A Diretoria se encarregou de garantir na ocasião os 

recursos necessários para o comparecimento da COE Natal de forma virtual. Diante da maioria das 

entidades de base filiadas, foram respondidos os questionamentos anteriormente apresentados, de forma 

que a nova prestação de contas do evento foi aprovada, e o caso encerrado. 

PROJETO AGENDA DO CP: 

Apesar de não ter atuado diretamente na formulação da Agenda, tarefa que foi desempenhada com 

excelência pela equipe da Secretaria Geral da FENECAP junto às entidades de base filiadas, a Diretoria de 

Relações Institucionais da Federação cumpriu um papel importante, após a finalização do documento. 

Durante o mês de outubro de 2018, a equipe da Diretoria mapeou o contato da maior parte dos candidatos 

à presidência da República. Em seguida, a diretoria empenhou-se em um grande esforço para contactar e 

se aproximar dos principais candidatos, no período eleitoral em que eles possuem o maior número de 

agendas, e menor disponibilidade de tempo. Isso não impediu a FENECAP de obter notável sucesso no 

projeto. Na parte que coube à Diretoria de Relações Institucionais, a equipe obteve pela primeira vez o 

comprometimento de dois, dos três primeiros colocados nas eleições, antes de concluídas as eleições. E, 

apesar de um dos três primeiros colocados não ter se comprometido com a Agenda do Campo de Públicas 

antes das eleições, obtivemos como resposta de sua equipe mais próxima o compromisso de que, após as 

eleições, a FENECAP teria a oportunidade de apresentar o documento aos principais interlocutores do 

candidato. 

Dessa forma, atuando na articulação com os candidatos, a Diretoria de Relação Institucionais prestou sua 

contribuição ao projeto, a qual foi decisiva para assegurar seu sucesso. O projeto Agenda do CP, portanto, 

foi concluído com êxito, tornando-se, inclusive, um marco para Campo de Públicas. 

PROJETO PLANEJA CP: 

O projeto Planeja CP iniciou-se ainda no início da da Gestão Conectar. Inicialmente, a equipe responsável 

pelo projeto discutiu como se daria a formulação do planejamento estratégico proposto. Após algumas 

reuniões, foi deliberada a contratação de uma empresa júnior para executar o projeto em parceria com as 

entidades de base, e junto a Diretoria Executiva da Federação. 

Iniciou-se, então, a fase de contato e reunião com diversas ej’s do Campo de Públicas. Nessa etapa, a 

Diretoria de Relações atuou mais fortemente, se reunindo algumas vezes e dialogando com duas das quatro 
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empresas consultadas. Em novembro de 2018 essa etapa do projeto será concluída com a empresa júnior 

com a melhor proposta sendo escolhida. 

Nos meses seguintes, a Diretoria de Relações Institucionais trabalhará junto a empresa júnior, articulando 

os diversos atores que envolvem o projeto, como membros da Diretoria Executiva da atual gestão, de 

gestões anteriores, professores do Campo de Públicas, e as entidades de base filiadas. A perspectiva 

estabelecida para o projeto é finalizá-lo nos últimos meses da Gestão Conectar, utilizando a ocasião do XXI 

CONECAP, evento que encerra a gestão, para submetê-lo à apreciação das entidades de base filiadas, e 

estabelecendo um referendo para conferir-lhe status estatutário. 

PROGRAMA NOVO GESTOR: 

O programa Novo Gestor teve seu surgimento em uma etapa em que a Gestão Conectar já havia concluído 

seu plano de gestão, e que já estava atuando. Em função disso, e também da complexidade do projeto, 

atualmente ele ainda está em suas fases iniciais. 

Em outubro de 2018, a equipe do projeto, que inclui a Diretoria de Relações Institucionais, se reuniu e 

iniciou a construção do projeto executivo, o documento que apresentará detalhadamente a estrutura de 

funcionamento do projeto. Para tanto, ficou definido uma agenda de reuniões quinzenais, e foi realizada a 

definição das atribuições do documento para os diferentes membros da equipe do projeto. A legislação, a 

estrutura de cursos, a origem e a importância do projeto, a atuação prevista para cada um dos atores 

envolvidos na implementação do projeto - todos esses são temas que serão abordados pelo documento. Para 

isso, uma ampla rotina de pesquisa será necessária. 

A conclusão da formulação de todo o documento, dado o nível de complexidade que o projeto contempla, 

está previsto para o final de dezembro de 2018. Ao final dessa etapa, a equipe do projeto iniciará a segunda 

etapa, de divulgação do projeto para as entidades de base e para potenciais prefeituras interessadas. Até o 

presente momento, dois municípios brasileiros já foram identificados como potenciais projetos pilotos para 

o programa. 

PROJETO CAMPO INTEGRADO: 

O projeto Campo Integrado possui um total de onze etapas, conforme previsto no cronograma abaixo. As 

três primeiras etapas foram concluídas com sucesso. Atualmente o projeto está na execução de sua quarta 

etapa, a qual prevê o contato com os embaixadores, com as entidades de base filiadas. Em seguida, a equipe 

se encarregará da criação do orçamento do projeto, do preenchimento do formulário presencial e online nas 

faculdades do Campo. Tais fases estão previstas para serem concluídas até a terceira semana de novembro 

de 2018. Em seguida, todos esses dados serão digitalizados e organizados em planilhas ainda em novembro 

(etapa 8). 

No mês de dezembro, a equipe do projeto se dedicará a reunir todos os principais editais de mobilidade 

existentes entre as faculdades em que a Federação possui entidades de base filiadas, e em seguida criará no 
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site da Federação uma plataforma de divulgação dos editais existentes, ou a serem publicados futuramente 

pelas faculdades do Campo. 

Por fim, nos últimos meses da Gestão, entre janeiro e fevereiro de 2019, a Diretoria de Relações 

Institucionais da FENECAP se empenhará em iniciar as conversas com os órgãos colegiados de 

coordenação de algumas faculdades, observado a prioridade definida pelo diagnóstico obtido a partir dos 

questionários produzidos.  

Cronograma de Atividades: 

Projeto Campo Integrado 

Cronograma de Atividades 

Ordem Atividade Status Data 

01 Formação de equipe  Concluído 09/2018 

02 Planejamento do projeto Concluído 10/2018 

03 Elaboração de questionário de interesse  Concluído 10/2018 

04 Contato com os embaixadores e com EBS Em andamento 
10/2018 - 

atualmente 

05 Criação do orçamento do projeto Em andamento 
10/2018 - 

atualmente 

06 Aplicação do questionário Pendente 11/2018 

07 Digitalização dos questionários Pendente 11/2018 

08 Análise dos questionários Pendente 11/2018 

09 Mapeamento dos editais abertos Pendente 12/2018 

10 
Criação de plataforma de divulgação no site 

da FENECAP dos editais existentes  
Pendente 12/2018 

11 Contato com faculdades do CP Pendente 01/2019 - 02/2019 

PROJETO REDE DO CP: 

Apesar de não possuir um elevado grau de complexidade em sua execução, o projeto Rede do CP é bastante 

extenso, e possui um número muito grande de etapas. No decorrer do primeiro semestre da gestão da 

Diretoria de Relações Institucionais, o projeto passou por uma reformulação, com o objetivo de dirigir uma 

maior prioridade na execução das etapas do projeto que podem ser concluídas de modo mais simples e 

rápido.  

Além disso, o próprio caráter horizontal dos projetos permite à equipe do projeto trabalhar mais de uma 

etapa ao mesmo tempo, o que é mais eficiente, pois evita a ociosidade que eventualmente ocorre quando 

surge algum entrave em alguma das etapas do projeto. 

A reformulação proposta para o cronograma, somada à segunda circunstância (relacionada às 

especificidades do projeto), levaram-no a uma condição em que diversas fases do projeto foram iniciadas, 
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e poucas foram concluídas. Isso, no entanto, deverá restringir-se a uma mera inconsistência logística do 

projeto, e a perspectiva atual é de conclusão de todas as etapas do projeto até o mês de fevereiro de 2019. 

Abaixo é possível observar as diferentes fases previstas: 

Cronograma de Atividades: 

Projeto Rede do CP 

Cronograma de Atividades 

Ordem Atividade Status Data 

01 Gestões anteriores da FENECAP Em andamento 
08/11/2018 

 

02 Comissões organizadoras dos  ENECAPs realizados  Pendente 15/11/2018 

03 Entidades de base do CP Pendente 22/11/2018 

04 Universidades que possuem cursos no CP Concluído  11/10/2018 

05 Embaixadores do CP Concluído 04/10/2018 

06 Faculdades filiadas Em andamento  15/11/2018 

07 Empresas juniores do CP Em andamento 29/11/2018 

08 Imprensa nacional Em andamento - 

09 Imprensa regional Em andamento - 

10 Instituições do CP Pendente 01/2019 

11 Estudantes do CP Em andamento 12/2018 

12 Professores do CP Pendente 01/2019 

13 Outras instituições Pendente 01/2019 

14 Atores políticos Pendente 01/2019 

PROJETO FENECAP PARCEIRA: 

Apesar de definir em seu plano de gestão um projeto específico destinado à construção de parcerias para a 

FENECAP, a Gestão Conectar não detalhou no documento que foi elaborado nem o tipo de parceria a ser 

feita pela instituição, e tampouco as estratégias para alcançá-las. Por essa razão, a equipe da Diretoria de 

Relações Institucionais, a qual ficou responsável pelo projeto, enfrentou dificuldades em cumprir as 

deliberações propostas. Ademais, um outro empecilho foi percebido pela equipe: a FENECAP não possui 
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grandes recursos financeiros, não possui uma base de dados de seus estudantes ou rede social de grande 

alcance, ou ainda outros bons recursos que pudessem ser utilizados para construção de boas parcerias.  

Diante disso, a equipe do projeto optou por reavaliar a pertinência do projeto. Parcerias, na visão da equipe, 

são instrumentos que trazem muitas vantagens para a instituição. A sua construção, no entanto, deve ser 

feita em torno de um objetivo previamente definido. Portanto, primeiro se tem o objetivo da organização, 

explicitado no escopo de algum projeto, e em seguida busca-se construir parcerias para atingir os objetivos 

pretendidos. Nessa ótica, a construção de parcerias favoráveis à Federação e ao Campo de Públicas se dá 

de modo transversal, podendo ser planejadas por cada uma das diretorias, com seus respectivos projetos, 

ainda que tais Diretorias contem com o apoio ativo de algumas diretorias da instituição. 

Uma vez que a equipe da Diretoria de Relações Institucionais chegou às conclusões mencionadas, foi 

deliberada a descontinuidade do projeto FENECAP Parceira, justificada pelas falhas que este apresenta em 

seu escopo desde sua idealização. 

PROJETO VÍDEO INSTITUCIONAL: 

A criação do primeiro vídeo institucional da Federação Nacional dos estudantes do Campo de Públicas é, 

definitivamente, um projeto bastante importante para a Gestão Conectar. A responsabilidade pelo 

planejamento e execução do projeto foi atribuída à Diretoria de Relações Institucionais da instituição.  

Apesar de sua importância, o projeto não foi iniciado nos primeiros meses de gestão por duas razões. Em 

primeiro lugar, porque o projeto Planeja FENECAP, da gestão Conectar, além de fornecer o planejamento 

estratégico para a organização, prevê como um de seus produtos a criação de uma identidade organizacional 

para a instituição. E esse insumo seria de grande valor para a construção do vídeo institucional, sobretudo 

devido ao caráter democrático de sua construção. Com o atraso no cronograma do projeto Planeja 

FENECAP, no entanto, houve o impacto direto no cronograma previsto para a criação do vídeo, pois uma 

definição mais clara sobre a Federação, seus objetivos e frentes de atuação constitui uma das mais 

importantes e complexas etapas do vídeo institucional. 

Além disso, outro fator considerado foi o fato desse projeto não exigir da equipe responsável tanto tempo 

para sua execução, quanto os demais projetos que vêm sendo trabalhados pela Diretoria. Dessa forma, os 

outros projetos da equipe foram priorizados, e o vídeo institucional deve ocupar a rotina de parte da equipe 

durante meros dois meses de gestão, hoje previstos para dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 
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Projeto Vídeo Institucional 

Cronograma de Atividades 

Ordem Atividade Status Data 

01 
Definição da Federação 

 (objetivos e frentes de atuação) 
Pendente 12/2018 

02 Criação do roteiro do vídeo Pendente 12/2018 

03 
Produção e reunião de conteúdo audiovisual (insumos) 

necessário para o vídeo 
Pendente 01/2018 

04 Gravação de narração Pendente 01/2018 

05 Produção do vídeo (edição) Pendente 01/2018 

06 Divulgação Pendente 02/2018 

CONCLUSÃO 

Análise sobre a Atuação da Diretoria, e Perspectivas para os Próximos Meses: 

Ao longo dos últimos meses a equipe da Diretoria de Relações Institucionais se propôs a trabalhar em 

projetos importantes, que podem produzir um grande impacto no Campo de Públicas: O primeiro 

planejamento estratégico da organização (Planeja CP), o primeiro vídeo institucional, a primeira vez que 

os principais candidatos à presidência se comprometem com a agenda do Campo (Agenda do CP). Nos 

próximos meses, o programa o projeto Rede do CP deverá oferecer à instituição uma ampla base de dados, 

que permitirá ampliar e melhorar consideravelmente a atuação da organização. O Programa Novo Gestor e 

o projeto Campo Integrado, por outro lado, devem ter seus efeitos sentidos diretamente pelos estudantes, 

com novas possibilidades de inserção profissional, e oportunidades de intercâmbio acadêmico.  

Estes últimos dois projetos, possuem especial relevância para a Gestão Conectar, para a equipe da Diretoria, 

e para a Federação. Isso devido ao fato de corresponderem a demandas importantes por parte dos estudantes, 

por uma atuação mais incisiva por parte da instituição no que diz respeito a projetos que ofereçam benefícios 

concretos, mensuráveis e individuais aos estudantes do Campo, sobretudo àqueles que estudam em 

entidades de base filiadas à instituição.  

Nesse sentido, muito positivas são as perspectivas para a segunda etapa da gestão da Diretoria. Infelizmente, 

a equipe conta apenas com três membros, o que algumas vezes impede um ritmo mais célere em sua atuação. 

Isso, no entanto, não deverá implicar em obstáculo para obtenção de êxito nos projetos planejados e 

descritos anteriormente, sobretudo em função da competência e dedicação dos membros e membras da 

equipe. 
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- ATRIBUIÇÕES 

A Diretoria de Apoio às Entidades de Base fomenta a integração das atividades da Federação junto a 

realidade das entidades de base, levando demandas, necessidades e programas de facilitação à comunicação 

de ambas. 

 

 

- EQUIPE 

 A Diretoria de Relações Institucionais é liderada por Maria Therez (UFMG) com a colaboração de 

Ana Carolina Grossi (UFMG), Luiza Murce (UFMG) e João Victor Medeiros (UFMG). 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

Maria Therez a  Ana Carolina                        Luiza Murce                      João Victor                     

E-mail: therezahla@gmail.com              

Whatsapp: 31-99937-9632        

FB:        fb.com/tete.heringer      
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ATUAÇÃO DA DIRETORIA 

A diretoria de apoio às entidades de base tem fundamental papel de alinhar os objetivos e necessidades dos 

coordenadores, da diretoria executiva da FENECAP com as Entidades de Base. Esse processo vem com as 

seguintes obrigações estatutárias:  

I. Auxiliar a Diretoria Executiva na divulgação das atividades da FENEAP nos 

canais competentes; 

II. Elaborar e executar uma política de comunicação para os cursos do Campo de 

Pública da região pertinente, estando essas políticas consoantes com a Diretoria 

Executiva; 

III. Realizar levantamento dos cursos do Campo de Públicas da região, visando 

aproximá-los da FENEAP; 

IV. Promover atividades que integrem as Entidades de Base regionais, sendo elas 

filiadas ou não; 

V. Levar as demandas regionais dos acadêmicos nas reuniões ordinárias da 

Diretoria Executiva; 

VI. Se responsabilizar pela manutenção de informações ligadas a relação com as 

entidades de base; 

VII. Desempenhar demais atividades determinadas pelo (a) Presidente (a). 

Normal 

Fomenta a integração das atividades da federação junto a realidade das entidades 

de base, levando demandas, necessidades e programas de facilitação a 

comunicação de ambas. 

Desde o início focamos em alguns processos internos e desenvolvimento de alguns pontos específicos 

somado aos processos internos de aceleração e da renovação de filiação. 

PROGRAMA DE APOIO E ACELERAÇÃO AS ENTIDADES DE BASE 

Objetivos: Fomentar uma rede de apoio entre os Diretórios e Centros Acadêmicos do Campo de Públicas, 

junto com um sistema que busque a melhoria das atividades já organizadas, para o crescimento e expansão 

desses atores. 

Em diversos cursos as Entidades de Base são parte fundamental para o funcionamento e o estabelecimento 

dos cursos. São diversos os desafios que constituem esses momentos, e pensamos em meios como a 

Federação poderia auxiliar a facilitar o crescimento dentro de um Programa de Suporte. Focado em Análise, 

Capacitação, Desafio e Acompanhamento. 

A Diretoria de Apoio às Entidades de Base para a realização de tal programa com apoio de Coordenadores 

responsáveis por rodar o Programa e suas fases de Execução. 
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Ações que fomentassem esse tipo de integração junto as entidades de base não haviam sido organizadas 

previamente, e são de total interesse da FENECAP de poder desenvolver e tornar mais interessante a filiação 

a instituição. 

- Auxilio em crises e problemas junto a universidade 

Etapas Previstas 

 O desenvolvimento das ações a ideia inicial era realizar uma Pesquisa Diagnóstico, junto um Perfil 

de Boas Ações e por fim, um programa de Apadrinhamento e Suporte. 

- Pesquisa Diagnóstica será realizada via typeform perguntando informações básicas sobre as 

Entidades de Base. 

- Relatório + Planilha identificando boas ações criando um perfil de cada EB 

- Programa de Apadrinhamento e Suporte: Criar espaços de trocas entre entidades de base de forma 

que não seja cansativo nem dificultador das suas ações usuais e possa crescer ambas as partes. 

AVALIAÇÃO DAS EBS 

Vamos rodas uma pesquisa para determinar e focar na análise dos seguintes quesitos:  

● Capacitação de Recursos 

● Comunicação e ligação com os Estudantes no Campo de Públicas 

● Relação a Instituição de Ensino 

● Organização de Eventos 

● Organização e presença de grupos de estudos e outras atividades 

Iniciamos sem nenhum material apoio que de suporte das principais necessidades de cada Entidade de Base, 

logo essa pesquisa que rodou teve total suporte para desenvolvimento das ações de cada vez MELHORES 

ENTIDADES DE BASE e MAIS FUNCIONANTES. É importante que como somos uma fonte de 

ligamento estratégico da rede de criar essa análise para fundamentar o nosso funcionamento. 

As ações práticas dessa parte houveram pequenos atrasos devida a demora para a coleta de respostas nos 

relatórios, mas após traçar os perfis das entidades de Base, iniciamos algumas buscas de Conhecimento 

para EBs, sempre tentando adaptar a realidade e maior necessidade das entidades.  

Para suporte foi criado o Manual das EBs e manutenção de todos os grupos e meios de comunicação, ainda 

está por vir, materiais de suporte sobre funcionamento do Campo de Públicas, Eleições e Construção de 

Chapas.  

PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO 

É um requisito estatutário que todo início de ano é necessário realizar o processo de filiação a federação, 

que parte do envio dos documentos: 

1. Estatuto atualizado 

2. Ata de posse da atual diretoria 
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3. Ficha de anuidade preenchida 

4. Projeto pedagógico do curso 

5. Comprovante de pagamento da anuidade 

6. Cópia de documento de identificação e comprovante de residência do responsável 

Esse processo tomou grande parte da energia no primeiro semestre, que baseou-se em entrar em contato 

com todas entidades de base e auxiliar no processo de filiação. Tivemos até o momento a filiação de 22 

Entidades que compõem essa grande luta de ampliar o Movimento do Campo de Públicas. 

Por força territorial, foram organizadas reuniões para auxiliar filiação de entidades locais, juntamente com 

o respeito a autonomia da Diretoria de Expansão. 

CONSTRUÇÃO DO SENSO DAS ENTIDADES DE BASE 

Essa é uma ideia de criar um documento de controle interno mais de compartilhamento externo também, 

responsável por disseminar e facilitar a identificação de cada entidade de base. 

- Parte criada junto com os resultados da pesquisa 

- Criar outra linha de estudo sobre a identidades do cursos 

- Criar um documento de descrição de todas essas entidades 

- Criar série de storys das EBs se apresentando e Estudantes Interessados 

Essa ação ainda não iniciou, mas está prevista em alinhamento junto com a diretoria de Relações 

Institucionais para suporte do Projeto Colegiado de Públicas. 

PROJETOS E AÇÕES DA DIRETORIA 

EMBAIXADORES 

PLANEJA FENECAP  

O Planejamento Estratégico é considerado como um processo de elaboração da estratégia, no qual 

se define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos 

organizacionais. Permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela empresa, buscando obter a 

melhor relação possível entre as condições internas e externas à empresa, visando uma evolução esperada 

(MAXIMIANO, 2006). 

Partindo desta afirmação percebe-se que a construção de um Planejamento Estratégico (PE) 

objetiva à definição de uma posição, a qual se quer alcançar em um futuro pré-estabelecido, criando meios 

para isso, traçando uma evolução esperada e desdobrando essas diretrizes em um grupo de ações. 

Ou seja, a partir do PE o que se procura é traçar o futuro da organização em relação ao longo prazo, 

definindo o que deve ser feito e como deve ser feito. Além de se formular a estratégia, ou seja, definir-se 

as principais diretrizes e as ações, também deve haver o foco em esforços para que toda a equipe se sinta 
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imersa à estratégia da organização. O PE deve ser trabalhado em grandes três eixos: Acesso à realidade, 

Construção da Estratégia, Plano de Ação (Execução). 

Para viabilizar a execução, foi de intuito a procura de uma consultoria que realizasse o projeto em 

conjunto com a diretoria e diretoria executiva. Viabilizando essa por meio  da realização de 4 diferentes 

orçamentos, em alinhamento com a Diretoria e Empresas Jrs. 
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DIRETORIA DE 

EMPRESAS JUNIORES 
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- ATRIBUIÇÕES 

 

É responsável pela organização, estruturação e apoio ao Movimento Empresa Júnior dentro do Campo de 

Públicas. Atuando nos pilares de empoderamento, expansão e na criação do trabalho em rede para essas 

entidades. 

 

 

- DIRETORA 

Elizandra Sarana (UFCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E-mail:           elizandrasarana@gmail.com                                   

Whatsapp:       (83) 99664-7441                           

FB:                   fb.com/elizandra.sarana 
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DIRETORIA DE EVENTOS 
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- ATRIBUIÇÕES 

A diretoria de eventos, como uma de suas funções apoia a realização dos eventos das entidades de base 

que são filiadas à Federação e estudantes. É responsável por realizar e organizar os eventos e 

compromissos da própria Federação. 

Sendo assim, acompanha e auxilia as atividades que ocorrem no Campo de Públicas, não só na sua 

realização, mas também na divulgação e reconhecimento pelo campo. 

 

 

- EQUIPE 

 A Diretoria de eventos é composta por Ana Victória Guimarães (UNIRIO) e Emerson Dutra (FJP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Ana Victória                                                              Emerson Dutra 

E-mail:           anavictoriapsg@hotmail.com                                  emersonds@gmail.com                

Whatsapp:           (12) 99751-2250                                     (31) 97531-2986 

FB:              fb.com/anavictoria.guimaraes.7                                   fb.com/emersonds031 
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PRINCIPAL PROJETO 

O principal projeto desenvolvido pela diretoria foi o Manual de Encontros Regionais e Estaduais 

do Campo de Públicas, que consistiu na criação de um manual de planejamento e execução de 

eventos regionais, contendo todos os passos desde a planilha inicial de custos e preços até à 

operacionalização do credenciamento e logística durante o evento, com base nas edições 

anteriores já realizados e expertise acumulada. Além disso, englobou a “Carta do Futuro”, na 

qual os ex representantes dos eventos entregaram uma carta com o que eles, de hoje, diriam 

àqueles que eram na época da realização do evento. 

 

 

O Manual foi apresentado no Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas 

(ENECAP), que aconteceu entre os dias 2 e 5 de agosto na cidade de Lavras e foi publicado na 

semana seguinte. 

OUTROS PROJETOS 

 

A diretoria atuou junto ao projeto FENECAP Presente, cuja função é o comprometimento de 

pelo menos um dos representantes da Federação em todos os eventos do Campo de Públicas 

(quando não pela presença na forma física, o envio de vídeos ou ofícios indicando participação 

dos organizadores), além da presença nos espaços estudantis. 

 

Dessa forma, a diretoria auxiliou a construção de uma planilha com os principais eventos do 

Campo e quais os componentes da Federação presentes em cada. Para isso, promoveu o contato 

com as entidades de base para, portanto, mapear quais as atividades que ocorreriam em cada uma 

delas. 

 

Além disso, se fez presente nos Encontros Regionais (ERECAP Nordeste, Empublico, Encontro 

Paulista), EFECAP e ENECAP, que ocorreram no primeiro e segundo semestre do ano de 2018. 
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DIRETORIA DE 

COMUNICAÇÃO 
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- ATRIBUIÇÕES 

A Diretoria de Comunicação atuou com a proposta de dar maior visibilidade para as Entidades de Base e 

atribuir às redes sociais uma linguagem mais atual e interativa.  Portanto, foi estabelecido, especialmente 

no Facebook, quadros semanais e mensais com o apoio de outras diretorias.  

 

A Diretoria teve como foco os meios de comunicação mais usados pelas EB’s e discentes do Campo de 

Públicas para tentar a interação e dar visibilidade aos cursos e Entidades de Base, ou seja, o Facebook e 

Instagram foram meios centrais de comunicação com a comunidade. 

 

- EQUIPE 

A Diretoria de Comunicação é liderada por Luiza Pires (UFLA) com a colaboração de Júlia Giansante 

(UNESP). 

Luiza Pires (UFLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Luiza Pires       Júlia Giansante 

E-mail: lucarp929@gmail.com              

Whatsapp: 37-99945-9550        

FB:        fb.com/luiza.pires.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucarp929@gmail.com
https://www.facebook.com/luiza.pires.04
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PROJETOS  

CAMPANHAS DE INTERAÇÃO COM VIÉS POLÍTICO NO INSTAGRAM 

2018 foi um ano conturbado politicamente. Muitas foram as pautas que bombardearam as redes 

sociais. A Gestão Conectar levantou algumas dessas pautas nas redes sociais, fazendo breves 

campanhas de conscientização e se posicionando em alguns aspectos sócio-políticos. 
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NOS BASTIDORES DAS EB’s 

A Campanha nos Bastidores das EB’s teve a finalidade da divulgação e interação entre as 

Entidades por meio do Instagram da FENECAP.A cada semana uma entidade fez publicações de 

imagens e vídeos relacionados à eventos e organizações realizados por ela. 

 

A Campanha nos Bastidores das EB’s teve a finalidade da divulgação e interação entre as 

Entidades por meio do Instagram da FENECAP.A cada semana uma entidade fez publicações de 

imagens e vídeos relacionados à eventos e organizações realizados por ela. 

 

Dez Entidades participaram do projeto até o presente relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO SEMANAL - VOZ À DIVERSIDADE 

Junto à Diretoria de Diversidades, foi postado nas redes sociais um quadro mensal com pautas 

sobre a diversidade. 

A Diretoria de Comunicação ficou responsável pela edição dos vídeos e das imagens 

correspondentes aos temas mensais. 

O projeto teve como equipe externa a discente Júlia Giansante, (Unesp Araraquara). Júlia 

executou toda a edição dos vídeos do projeto. 
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DIVULGAÇÃO DE EVENTOS COM PRESENÇA DO CAMPO DE PÚBLICAS NO BLOG DA 

FENECAP 

 

A Diretoria de Comunicação divulgou via Blog no site da FENECAP a participação do Campo 

de Públicas em Eventos em todo o Brasil. Foram realizadas entrevistas com os participantes dos 

eventos e arrecadadas fotos das participações. 

 

 

 

CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

NAS UNIVERSIDADES 

Foi criada, juntamente com a Roda das Minas da Universidade de Brasília com o objetivo de 

empoderamento e reconhecimento do Campo de Públicas como espaço de direito e construção de 

diálogo para as mulheres. A Campanha também tem como objetivo despertar nas EB's uma 

consciência de combate à toda forma de machismo e violência nas universidades, como também 

a importância da ocupação feminina em cargos representativos nas diretorias executivas, tendo a 

paridade de gênero como ideal. 
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FENECAP INFORMA 

Junto à Diretoria de Apoio às Entidades de Base, foi feito um quadro informativo dos processos 

internos da FENECAP, bem como a explicação de algumas siglas usadas frequentemente pelos 

estudantes do Campo. 

O objetivo foi a aproximação dos estudantes, especialmente calouros, do entendimento dos 

processos de eleição da diretoria executiva da FENECAP e também uma melhor familiarização 

com o Campo de Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os projetos citados acima fazem parte do "Projeto Atualiza CP" que teve como objetivo tornar as 

redes sociais destinadas à Federação cada vez mais acessíveis para os/as estudantes do Campo de 

Públicas, a fim de que houvesse uma maior participação de todxs que o compõem, além de maior 

compreensão do Campo e suas vertentes. 
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COORDENADORIA 

REGIONAL SUDESTE & 

DIRETORIA DE 

EXPANSÃO 
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- ATRIBUIÇÕES 

As Coordenadorias Regionais possuem como função intensificar e promover a integração e articulação 

regional para o fortalecimento do Campo de Públicas, considerando as especificidades e pluralidades de 

atores de cada região.   

 

A Diretoria de Expansão tem como objetivo estender a atuação da FENECAP para todos e todas que fazem 

parte do Campo de Públicas, fomentando a formação e estruturação de novas EBs. 

 

 

- DIRETOR 

Hisrael Passarelli (UENF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: hisralepassarelli@gmail.com              

Whatsapp: 22-99908-2657        

FB:        fb.com/hisraelpassarelli      
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INTRODUÇÃO  

 

No decorrer do primeiro semestre, atuei como coordenador da região Sudeste, desenvolvendo o plano de 

ação proposto no início da Gestão Conectar, eleita no XIX Congresso Nacional dos Estudantes do Campo 

de Públicas (CONECAP), realizado em fevereiro de 2018 em Brasília. Embora a gestão anterior já tivesse 

esta coordenadoria regional incorporada em sua diretoria executiva, ainda não haviam sido documentadas 

as atividades desenvolvidas pela coordenação Sudeste de forma detalhada, como se pretende fazer através 

deste relatório.  

Ainda, neste mesmo relatório, serão abordadas as atividades da Diretoria de Expansão (DE), assumida por 

mim em outubro de 2018. Apesar das atividades não contemplarem o período descrito neste relatório 

devido à recente troca de diretores, abordarei na seção da DE algumas perspectivas e desdobramentos do 

trabalho realizado para o próximo e último semestre que a Gestão estará à frente da FENECAP.  

Para isso, o relatório trará a seguir a atuação da coordenação regional Sudeste nos projetos desenvolvidos 

e uma breve descrição das perspectivas de atuação da diretoria de Expansão para os próximos meses. 

O Sudeste brasileiro, formado pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo 

destaca-se como a região que mais concentra estudantes do Campo de Públicas, além de também apresentar 

o maior número de entidades de base filiadas à FENECAP atualmente. Com exceção do último estado 

citado acima, todas as outras unidades federativas possuem EB’s interligadas à Federação. 

Tabela 1: Entidades de base da região Sudeste filiadas à FENECAP. 

U. F 
Entidade de 

Base 
Curso Universidade Sigla 

RJ DAAP Administração Pública Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 

RJ CAAP Administração Pública Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF 

RJ CAAC Políticas Públicas Universidade Federal Fluminense UFF 

RJ CAGESP GPDES Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 

RJ DAAP Administração Pública 

Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro UNIRIO 

MG DACSAP Administração Pública Fundação João Pinheiro FJP 

MG CenAPP Administração Pública Universidade Federal de Lavras UFLA 

MG CACE Ciências do Estado 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 

MG CAGP Gestão Pública 
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SP DAGV Administração Pública Fundação Getúlio Vargas FGV 

SP CAACS Administração Pública Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 

SP CAHS 

Gestão de Políticas 

Públicas Universidade de São Paulo USP 

SP CAPOL Políticas Públicas Universidade Federal do ABC UFABC 

SP CAAP Administração Pública Universidade Estadual de São Paulo UNESP 

Fonte: Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas. 

 

Neste sentido, o projeto “Conecta Sudeste” surgiu com o intuito de aproximar os estudantes e lideranças 

das entidades de base situadas em MG, RJ e SP, possibilitando uma maior integração e troca de 

conhecimento entre os mesmos, considerando-se sempre as especificidades dos estudantes do Sudeste as 

demandas levantadas pelos mesmos. 

Como forma de fomentar a comunicação entre as EBs do Sudeste, foi criado um grupo no Whatsapp com 

as principais lideranças de cada entidade de base, onde cada integrante tem acesso direto à representação 

de outros centros e diretórios acadêmicos do Campo de Públicas Sudeste. Neste grupo, são divulgados os 

próximos eventos regionais que acontecerão, assim como quaisquer dúvidas, propostas ou parcerias que 

possam surgir entre as entidades de base que compõem esse grupo.  

 
Figura 1: Grupo “Conecta Sudeste” no Whatsapp.  

 

Além desta ação, a coordenadoria regional Sudeste também desenvolveu um segundo projeto intitulado 

“Conta pra gente, Sudeste”, com o intuito de divulgar os principais eventos do Campo de Públicas do 

Sudeste nas mídias oficiais da FENECAP. Devido à boa adesão, o quadro se expandiu também para as 

demais regiões do país, sendo abrangido pelas outras coordenadorias regionais da diretoria executiva da 

Federação.  

 Ademais, minhas atividades não se restringiram somente ao plano de ação da coordenadoria em 

questão. A coordenadoria regional também destinou grande parte dos seus esforços ao projeto 
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“Embaixadores da FENECAP”, proposto pela diretoria de Apoio às entidades de Base, estando presente 

durante todo o processo de planejamento, seleção, execução, monitoramento e controle do projeto.  

 No projeto dos Embaixadores, a coordenação Sudeste ficou encarregada de cuidar do processo 

seletivo do(a)s interessado(a)s em participar do programa e também conduziu algumas etapas do projeto, 

como por exemplo, a coordenação das atividades de Educação política nas escolas da rede pública de 

ensino, de forma conjunta à equipe de apoio às Entidades de Base.  

 Ainda, além dos trabalhos internos na FENECAP, estive presente em todos os eventos regionais 

do Sudeste que ocorreram neste período, tais como: Encontro Paulista (Araraquara, SP), o Encontro 

Mineiro (Lavras, MG) e também o Encontro Fluminense (Rio de Janeiro, RJ), realizados em maio, agosto 

e novembro, respectivamente. Também tive minha presença confirmada no Encontro Nacional dos 

Estudantes do Campo de Públicas, ocorrido em Lavras, representando a coordenação regional Sudeste no 

evento e também no CONECAP, realizado no penúltimo dia da programação do ENECAP.  

DIRETORIA DE EXPANSÃO 

 

Devido ao desligamento do último diretor de expansão da diretoria executiva da FENECAP, fiquei a cargo 

de dar continuidade às atividades realizadas por ele até o fim da gestão. Entretanto, destaco que esta 

diretoria ainda está em um breve processo de reestruturação. O relatório das atividades do primeiro 

semestre desta diretoria ainda não foi repassado pelo antigo diretor, porém as atividades que ainda não 

estavam em andamento já estão sendo iniciadas.  

Dentre os trabalhos realizados por ele e apresentados no CONECAP em Lavras, cita-se: 

1. Levantamento de Dados dos cursos do Campo de Públicas oferecido por cada região. 

2. Levantar os dados de cada Ensino a Distância. 

3. Cruzar dados levantados com as informações de Entidades de Base filiadas. 

4. Equipe formada para a Diretoria de Expansão. 

Apesar das informações ainda não terem sido repassadas com maiores detalhamentos, esta diretoria 

continuará atuando com as seguintes frentes de trabalho: fomento à criação e filiação de Entidades de Base.  

Seguindo estas frentes, pretendo ainda iniciar os seguintes projetos e entregar o relatório de andamento dos 

mesmos para a próxima diretoria executiva da FENECAP, por saber, de antemão, que o tempo restante que 

dispomos inviabiliza a conclusão destas propostas que acreditamos ser de extrema importância para o 

crescimento e desenvolvimento integrado do Campo de Públicas. São elas: 
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CRESCER E REPRESENTAR 

 

Descrição: queremos estender a atuação da FENECAP para todos e todas que fazem parte do 

Campo de Públicas, formando novas EB’s no território nacional ou alternativas de 

representatividade e apoio aos estudantes locais. Daremos, assim, continuidade no projeto 

“FENECAP no mapa”, atualizando-o, como também a base de dados e materiais de apoios. Por 

fim, buscaremos atuar em consonância com as cinco coordenações regionais. 

 

 

 

CONECTANDO EBs 

 

Descrição: Este projeto visa auxiliar as entidades de base que estão em seus primeiros passos ou 

em processo de reestruturação. A ideia é estabelecer um programa de apadrinhamento entre EBs 

já consolidadas que se disponham a apadrinhar esses novos CAs/DAs até que eles consigam se se 

estruturar durante o seu estágio inicial de desenvolvimento.  

 

Destacamos ainda algumas ações que já se encontram em andamento: 

 

Filiação CA/DA em Ouro Preto/MG (UEMG); 

Possível criação de uma entidade de base da UFF pólo Bom Jesus do Itabapoana/RJ; 

Produção do manual “Por que filiar?” como suporte às possíveis novas filiadas.  

Elaboração de um regimento interno e estatuto padrão para novas entidades de base. 

 

Ademais, as atividades das respectivas diretorias podem ser sumarizadas no quadro abaixo: 

 

Nome Status Data de conclusão Observações 

Conecta Sudeste Em andamento - 
A data de conclusão coincidirá com a 

data de término da gestão. 

Conta Pra Gente Em andamento - 
A data de conclusão coincidirá com a 

data de término da gestão. 

Levantamento de Dados dos 

cursos do Campo de 

Públicas oferecido por cada 

região. 

Em andamento - 
Aguardando relatório do último diretor 

de Expansão. 

Levantar os dados de cada 

instituição de ensino à 

Distância. 

 

Não informado - 
Aguardando relatório do último diretor 

de Expansão. 

Cruzar dados levantados 

com as informações de 

Entidades de Base filiadas. 

Não informado - 
Aguardando relatório do último diretor 

de Expansão. 

Equipe formada para a 

Diretoria de Expansão. 
Descontinuado - 

Equipe dissolvida por conta do 

desligamento do último diretor. 

Crescer e Representar Iniciado - Data de conclusão parcial: 02/2019 

Conectando EBS Iniciado - Data de conclusão parcial: 02/2019 
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Manual “Por que Filiar” Em andamento - 
Data de conclusão prevista para 

dezembro de 2018. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS MESES 

 

Caminhando para a etapa final do período de Gestão da atual diretoria executiva da FENECAP, ainda há 

alguns desafios a serem superados. No que diz respeito à coordenação regional sudeste o atual desafio é 

manter as entidades de base integradas ao grupo de comunicação, visto que ainda persiste entre algumas 

lideranças uma visão bastante setorizada do Campo de Públicas. Pensar em uma coordenadoria regional 

significa lançar mão de uma visão ampla que consiga abarcar todas as entidades envolvidas – e isso não 

será obstáculo para que os projetos sejam realizados e concluídos com êxito. 

A Diretoria de Expansão tem um grande desafio pela frente que é o de (re)expandir a Federação para o 

Norte do país. Embora contássemos com uma coordenadoria regional específica para esta região, 

infelizmente seus trabalhos foram temporariamente interrompidos devido ao desligamento da 

coordenadora desta pasta da FENECAP. Trabalharei nestes últimos meses de gestão no restabelecimento 

do contato entre a Federação as lideranças estudantis do Campo de Públicas desta região.  

Outro desafio é retomar o contato com Entidades de Base que já foram filiadas, porém desligaram-se da 

Federação. O manual “Por que filiar?” que está sendo produzido foi pensado com o propósito de apresentar 

vantagens claras às EBs que se desligaram e também às que pretendem concretizar sua filiação à 

FENECAP. Mesmo que não haja tempo hábil para a execução de todas as atividades propostas, tanto a 

diretoria de Expansão como a coordenadoria regional Sudeste continuarão a desenvolver suas atividades 

em prol de um Campo ativo, articulado e forte. 
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COORD. REGIONAL DO 

CENTRO-OESTE & 

DIRETORIA DE 
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- ATRIBUIÇÕES 

As Coordenadorias Regionais possuem como função intensificar e promover a integração e articulação 

regional para o fortalecimento do Campo de Públicas, considerando as especificidades e pluralidades de 

atores de cada região.   

 

A Diretoria de Conteúdo é responsável por incentivar aspectos de ensino, pesquisa e extensão voltados ao 

Campo de Públicas. 

 

 

- DIRETORA 

Nathalia Uchôa de Lima (UNB) 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

E-mail: nathaliaauchoa@gmail.com              

Whatsapp: 61-98165-3156        

FB:        fb.com/nathaliauchoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathaliauchoa@gmail.com
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COORDENAÇÃO REGIONAL DO CENTRO-OESTE 

A Coordenação Regional do Centro-Oeste tem por objetivo intensificar e promover a integração e 

articulação regional para o fortalecimento do Campo de Públicas, considerando as especificidades e 

pluralidades de atores da região. 

 

REDE DO CENTRO-OESTE 

O Campo de Públicas no Centro-Oeste é formado em sua maioria por cursos à distância, o que dificulta 

a formação de Centros ou Diretórios Acadêmicos. Portanto, foi iniciado uma rede do Campo de Públicas 

do Centro-Oeste, composto por estudantes que tem interesse em fortalecer o CP, a princípio no DF, com 

o nome provisório de “CP DO CERRADO”. É composto por estudantes do Instituto Brasiliense de 

Direito Público (IDP), Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) e Universidade de 

Brasília (UnB). 

 

REAPROXIMAÇÃO E EXPANSÃO DO CP 

Atualmente apenas uma EB está filiada à Federação, o CAPOP/UnB. Foi feita uma reaproximação com 

o IFB e estão recriando o centro acadêmico, bem como o IDP que também se encontra em processo de 

fundação de um centro acadêmico, separado do curso de direito. Ambos sem previsão de quando estarão 

prontos para fazer a filiação, mas tem sido feito acompanhamento pela coordenação. 

 

Antes do ENECAP em Lavras, também fui presencialmente em cada uma das instituições para divulgar 

o encontro e conseguimos levar duas estudantes do IDP e cinco estudantes do IFB além de 40 estudantes 

da UnB (a maior participação da UnB em eventos do CP). 

 

Outras instituições ainda não foram contatadas. 



92 

DIRETORIA DE CONTEÚDO 

A diretoria tem como objetivo fomentar a produção de conhecimento e conteúdo relacionado ao Campo 

de Públicas e incentivar o ensino, pesquisa e extensão voltadas ao Campo de Públicas. 

 

O CAMPO PRODUZ 

O presente projeto visa dar visibilidade para a produção de conteúdo pelos graduandos. Incentivar a 

participação dos alunos e alunas nos projetos de extensão, iniciação científica e residência em Pesquisa, 

assim como auxiliar na condução de pesquisas acadêmicas. A seguir, algumas ações em andamento: 

 

 Mapeamento dos Grupos de Pesquisa – Já existe planilha organizada por palavras-chave do 

Campo, falta definir metodologia de agrupamento e estratégia de divulgação; 

 Mapeamento dos Cursos de Pós-Graduação – Já existe a planilha de todos os cursos 

existentes, falta definir metodologia de agrupamento e estratégia de divulgação; 

 Coordenação da Atividade 05 do Programa dos Embaixadores – a atividade é a produção de 

conteúdo relacionado ao CP. O conteúdo poderá ser divulgado nos canais da FENECAP ou por 

outros meios de divulgação que os embaixadores encontraem. 

 

APROXIMAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA COM A GESTÃO PRÁTICA 

O objetivo desse projeto é a divulgação de pesquisas publicadas na Revista dos Estudantes de Públicas 

(REP) para as instituições públicas e do terceiro setor, como forma de apresentar o conhecimento 

científico produzido pelo Campo de Públicas, principalmente relativos à avaliação e proposição de 

políticas públicas, sendo apresentados para prefeituras e governos estaduais e demais instituições do 

setor público que forem pertinentes. 

 

 Ainda não foi iniciado. 

 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO SOBRE O CAMPO DE PÚBLICAS 

Nesse item foi incluído pela diretora quando assumiu para coordenar a produção de conteúdos diversos 

de interesse do Campo de Públicas. 

 

 Guia geral do Campo de Públicas – a ideia é contar um pouco do campo em cada uma das suas 

edições. A primeira diz respeito à história do Campo e às entidades de representação como a 

FENECAP, ANEPCP, Oxente, SBAP e a Pro-Pública Brasil. (Aguardando revisão para 

publicação) 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Um dos compromissos da gestão Conectar era o projeto “FENECAP Presente” onde nos 

comprometemos a ter ao menos um representante do Campo de Públicas nos eventos em que tivermos 

ciência. A seguir, a lista de eventos que participei representando a Federação. 

Semana da Caloura e do Calouro de GPP/ UnB 

Apresentação da Federação aos calouros de GPP no início do 2.ºsemestre/2018. 

 

V Encontro Brasileiro de Administração Pública (V EBAP) 

O encontro aconteceu em Viçosa - MG e representei a FENECAP na mesa de abertura 

aceitando ao convite da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP). 

 

Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (ENECAP) – Lavras 

Estive em Lavras junto aos demais representantes da FENECAP, em especial no CONECAP e 

diversas outras atividades do encontro. 

 

Ciclo de Debates – Eleições 2018 

Em parceria com o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas (CAPOP/UnB), 

AAEGPP Burocratas e a Publicae Jr., a FENECAP organizou um debate de candidatos aos cargos de 

Deputado distrital, Deputado Federal e Senador, na Universidade de Brasília – UnB. 

 

Encontro Regional dos Estudantes do Campo de Públicas – Sul (ERECAP-SUL) 

O encontro aconteceu em Matinhos-PR, na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Estive junto a outros representantes da FENECAP. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

A FENECAP se organiza em grupos de trabalho para atender determinadas demandas. A seguir, 

alguns projetos que contribuí: 

 

1) Reunião mensal com as Entidades de Base 

2) Vídeo Institucional 

3) Novo Gestor 

4) Agenda CP Nacional 

5) Documento 

6) Embaixadores da FENECAP 

7) E-mail institucional com domínio @fenecap 
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COORD. REGIONAL DO 

SUL 
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- ATRIBUIÇÕES 

As Coordenadorias Regionais possuem como função intensificar e promover a integração e articulação 

regional para o fortalecimento do Campo de Públicas, considerando as especificidades e pluralidades de 

atores de cada região.   

 

 

- EQUIPE 

 A Coordenação Regional Sul é liderada por Thiago Mateus Gavron (UFPR) com o apoio de 

David Perez Milani (UFPR) e Maria Regina de Mattos (UFPR). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Thiago Mateus                                              David Perez                                    Maria Regina              

E-mail: thiagomg98@gmail.com              

Whatsapp: 41-98844-3638        

FB:   fb.com/thiagomateusgavron    

  

mailto:thiagomg98@gmail.com
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INTRODUÇÃO  

Desde o convite para compor a diretoria executiva da federação busquei identificar 

Quais vem sendo as principais dificuldades enfrentadas pelo Campo de Públicas e FENECAP na região Sul 

do país. Nesse sentido idealizamos como meta viabilizar a participação e integração (principalmente dos 

estudantes), pois identificamos esse como um fator determinante para a falta de engajamento estudantil. 

Para essa tarefa estabeleceu-se duas frentes: O contato com as Entidades de Base filiadas a federação, o que 

não tem sido muito fácil; e a realização do contato com aquelas ainda não filiadas ou que sequer conhecem 

o movimento. 

Para isso iniciei um levantamento atualizado dos cursos do CP existentes no Sul, o qual ainda está em 

andamento, mas aponta para um aumento exponencial de cursos nos últimos anos. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PARTICIPAÇÃO/ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS: 

RODA DE CONVERSA - MARIELLE, PRESENTE! - Realizada no dia 15 de março na UFPR Litoral 

com o propósito de debater sobre a perseguição a líderes de movimentos sociais, políticos, e quaisquer 

iniciativas que colocam “o dedo na ferida”. 

Apresentação do CP aos calouros - Atividade importante que refletiu efeitos diretos na participação e 

engajamento dos estudantes. A partir desta atividade surgiu a demanda para ida ao Encontro Paulista. 

IV ENCONTRO PAULISTA DO CAMPO DE PÚBLICAS - Realizado em Araraquara (SP) com o tema 

“Governabilidade, Gestão e Representação” onde discutiu-se intensamente sobre o momento político que 

vivia o país, além disso produziu-se a Carta de Araraquara. 

ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DO CAMPO DE PÚBLICAS 2018 - Ocorreu em Lavras 

(MG) de 02 a 05 de Agosto, com destaque para o papel da diretoria executiva no organização do 

CONECAP. 

IV SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO PÚBLICA UFPR CURITIBA - Palestra ministrada com o 

propósito de apresentar aos estudantes do curso o Campo de Públicas e a FENECAP, foi um importante 

momento para aproximação ao curso, projetando uma futura filiação. 

DEBATE ENTRE CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL - Realizado com o objetivo de orientar 

os eleitores quanto a escolha do cargo em questão e apresentar aos candidatos o movimento Campo de 

Públicas em si, a federação e nossas pautas. 
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- ATRIBUIÇÕES 

A principal função da coordenação é permitir e fortalecer o contato continuo da Federação com as entidades 

de base da região, promovendo as ações da Federação e levando as demandas dessas entidades para a gestão, 

além de fomentar o trabalho em rede com as demais coordenações regionais viabilizando a troca de 

experiências e o contato mais alinhado entre as entidades dessas regiões. 

 

 

- EQUIPE 

 A Coordenação Regional Nordeste é ocupada por Carlos Rocha (UFCA) com o apoio de Diego 

Leonardo (UFAL), Elizandra Sarana (UFCG) e Lucas Nascimento (UFRN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Carlos Rocha                    Diego Leonardo                  Elizandra Sarana             Lucas Nascimento                     

E-mail: carlos.ribeiro@aluno.ufca.edu.br              

Whatsapp: 88-99660-0056        

FB:        fb.com/carlosrocha      
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PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

Projeto Status  

Diagnóstico Situacional Nacional Concluído 

I Fórum Regional de Empresas Juniores 

do Campo de Públicas Nordeste 

Concluído 

Diagnóstico Situacional Nordeste Em andamento 

Avaliação da FENECAP Em andamento 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

IV Encontro Regional do Campo de Públicas Nordeste – ERECAP – NE 

Ocorreu entre os dias 28/04 e 01/05, na cidade de Natal – RN, o IV Encontro Regional dos 

Estudantes do Campo e Públicas Nordeste, com o tema “Gestão Municipal na Atual Conjuntura”. 

O evento contou com uma ampla participação de estudantes, docentes e profissionais, sendo o 

encontro regional com maior número de participantes. 

X Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social 

Ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte – CE, entre os dias 20 e 24 de maio, o X ENAPEGS (X 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social), que tinha como tema central “Diálogo 

como Resistência: Gestão Social, Crises e Futuro das Democracias”. A FENECAP esteve 

representada por Diego Leonardo (Presidente) e Carlos Rocha, coord. Regional Nordeste e 

integrante da COE X ENAPEGS. Na oportunidade, Diego Leonardo participou do painel “A 

Gestão Social no Campo de Públicas: a necessária cooperação interinstitucional para o 

fortalecimento das formações e profissões. 

VI Semana de Administração Pública da Universidade Federal do Cariri – SAP UFCA. 

Ocorreu entre os dias 19 e 23 de novembro na Universidade Federal do Cariri – UFCA, campi 

Juazeiro do Norte – CE. Com o tema: CAMINHOS E DESAFIOS PARA EXPANSÃO 

PROFISSIONAL DO CAMPO DE PÚBLICAS NA REGIÃO DO CARIRI. O evento contou com 

mesas redondas, oficinas, palestras e conferências, contando com a participação dos estudantes, 

egressos e comunidade externa. 
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EIXO INTEGRAÇÃO 

 

 

Desafio FENECAP  Concluído Cryslan Moraes, Vice-Presidente 

Revista dos Estudantes 

de Públicas 
Em andamento Diego Leonardo, Presidente  

FENECAP Presente Concluído Ana Victoria e Emerson Dutra, Coord. De Eventos 

Campo de Públicas sem 

preconceito 
Concluído 

Lucas Nascimento, Diretoria de diversidade e 

movimentos sociais 

Rodas Afirmativas Concluído 
Lucas Nascimento, Diretoria de diversidade e 

movimentos sociais 

Fórum da Diversidade Descontinuado 
Lucas Nascimento, Diretoria de diversidade e 

movimentos sociais 

Conectando as EJ’s do 

CP 
Em andamento Elizandra Sarana, Diretoria. de EJ 
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EIXO ESTRUTURAÇÃO 

 

Embaixadores do 

campo 
Concluído Maria Thereza, Dir. de Apoio às Ebs 

Manual de Encontros 

Regionais e Estaduais 

do campo de Públicas 

Concluído Emerson Dutra, Coord. De Eventos 

Se liga nas EJ’s do 

CP 
Concluído Elizandra Sarana, Diretoria. de EJ 

Balanço financeiro Concluído Charles Vinicius, Coord. Financeiro 

Boletim de 

andamento 
Concluído Charles Vinicius, Coord. Financeiro 

Avaliação da 

FENECAP 
Concluído Carlos Rocha, Coord. Regional NE 
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FENECAP Contas Abertas Concluído 
Diego Leonardo (Presidente) e Charles 

Alberto (Tesoureiro) 

Criação da Diretoria de 

Marketing e Mídias Sociais 
Concluído 

Mariane Veiga, Diretoria de Marketing e 

Mídia Sociais 

Atualiza CP Concluído Luiza Pires, Diretora de Comunicação 

Planeja FENECAP 
Em 

andamento 

Maria Thereza, Diego e Victor Ferrer  

Diretoria de Apoio às Ebs 

Reunião de Reestruturação Concluído Diego Leonardo, Presidente 

Reunião - FENECAP + 

EBs 
Concluído Diego Leonardo, Presidente 
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EIXO RECONHECIMENTO 

 

Dia do Campo de Públicas Em andamento Diego Leonardo, Presidente  

Fórum Regional de Empresas 

Juniores do Campo de Públicas 
Concluído Elizandra Sarana, Diretoria. de EJ 

Diagnóstico Situacional das EJs Concluído Elizandra Sarana, Diretoria. de EJ 

Contrate uma EJ de Públicas Em andamento Elizandra Sarana, Diretoria. de EJ 

Colegiado de Públicas  Descontinuado Ana Clara, Diretora de Conteúdo 

Acervo FENECAP Em Andamento 

Nathalia Uchôa, Coord. Regional 

CO 

e Diego Leonardo, Presidente  
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EIXO EXPANSÃO 

 

CP na prática Descontinuado  

FENECAP Parceira Descontinuado Victor Ferrer, Diretoria de Relações 

Institucionais 

Agenda CP 2018 - Nacional Concluído Victor Ferrer, Diretoria de Relações 

Institucionais 

Agenda CP 2018 - Estadual Descontinuado Julia Vida, Secretaria Geral 

Bench do CP (Rodas das 

EBs) 

Concluído Cryslan, Vice-presidente 

Crescer e representar Descontinuado Victor Hugo, Diretoria de Expansão 

Projeto coord. Norte Descontinuado Herika Cardoso, Coord. Regional NO 

Projeto coord. Nordeste / 

Diagnóstico Situacional 

Em andamento Carlos Rocha, Coord. Regional NE 

Conecta Sudeste Em andamento Hisrael Passareli, Coord. Regional SE 

Conta pra gente, Sudeste! Concluído Hisrael Passareli, Coord. Regional SE 

Rede Centro-Oeste Concluído   Nathalia Uchôa, Coord. Regional CO 

Projeto coord. Sul Descontinuado Thiago Matheus, Coord. Regional Sul 
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Crescer e Representar Em andamento Hisrael Passarelli, Diretoria de Expansão 

Conectando EBs Em andamento Hisrael Passarelli, Diretoria de Expansão 

Manual “Por que 

Filiar?” 

Em andamento Hisrael Passarelli, Diretoria de Expansão 

Campo Integrado Em andamento Victor Ferrer, Diretoria de Relações Institucionais 

Novo Gestor Em andamento Victor Ferrer, Diretoria de Relações Institucionais 

 

Gráfico de Andamento dos Projetos 

 

 

   Diego Leonardo Davi Santos Silva  

                       Presidente 
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