
Programa Aprender na Comunidade 2021

Edital de seleção dos bolsistas para o projeto

Academia USP para Agentes Públicos. Programa de Apoio à Capacitação

Permanente.

Prof. Dr. Nuno M. M. S. Coelho (Coordenador, FDRP USP).

Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira (FDRP USP).

Pós-Doutorando Prof. Dr. Cezar Cardoso Neto (FDRP USP).

Prof. Dr. José Luiz Borges Horta (UFMG).

Prof. Dr. Antonio Sá da Silva (UFBA).

Prof. Dr. Antonio Caeiro (Universidade Nova de Lisboa).

Prof.ª Ms. Selma Tomé (UEMG).

O projeto “Academia USP para Agentes Públicos. Programa de Apoio à Capacitação

Permanente", elaborado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São

Paulo, foi contemplado pelo Programa Aprender na Comunidade – 2021, da Pró-Reitoria de

Graduação da Universidade de São Paulo. Prevê-se a contratação de 5 (cinco) bolsistas de

graduação, por 10  (dez) meses, com o valor mensal de 400,00 (quatrocentos reais).

1. Resumo do projeto:

A proposta reúne ações em diferentes frentes, voltadas à capacitação do agente público, com

vistas ao aperfeiçoamento dos serviços públicos, da atividade administrativa, da gestão

pública e do processo legislativo em âmbito municipal.

Dentre as ações encontram-se:

- cursos e minicursos a serem oferecidos no campus da USP em Ribeirão Preto e

em instituições parceiras (Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa do Estado
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de São Paulo e de Minas Gerais; Confederação Nacional dos Municípios, Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo e de Minas Gerais);

- oficinas, seminários, palestras e debates;

- artigos de jornal e revistas voltadas ao público em geral;

- artigos em meios de comunicação voltados para agentes públicos;

- vídeos e podcasts a serem veiculados na internet;

- programas de rádio a serem veiculados na Rádio USP;

- livros, artigos e outros materiais didáticos voltados ao tema de interesse.

Há integração e cooperação entre Professores de Ética, Direito Político e Direito Público, da

FDRP-USP, e docentes das mesmas áreas das Universidades parceiras (UFMG, UEMG,

UFBA e Universidade Nova de Lisboa).

A proposta nasce das experiências de divulgação científica desenvolvidas pelo coordenador

ao longo dos últimos anos (dentre os quais o Programa Em Dia com o Direito, junto à Rádio

USP; o Ciclo de Conferências sobre o Futuro do Brasil, junto ao IEA-Ribeirão Preto; o

Projeto Direito e Cinema), assim como nas inovadoras disciplinas de integração entre teoria e

prática oferecidas no quadro do novo PPP da FDRP (Laboratório).

É importante contribuir para com a formação permanente do agente público brasileiro, o que

pode ajudar no processo de fortalecimento das instituições, na qualidade das políticas públicas

e das leis.

2. Objetivos gerais:

O Programa tem por objetivo oferecer aos agentes públicos conteúdos diversificados, na

forma de cursos, eventos, vídeos, podcasts, materiais didáticos, livros e artigos em revistas

científicas e em meios de comunicação voltados ao público - mobilizando diferentes mídias

(como rádio, internet, sala de aula, mídia impressa, TV). Os conteúdos a serem

disponibilizados são relacionados aos conteúdos das disciplinas da Graduação da FDRP,

especialmente Direito Público, Direito Político e Ética.

Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP

14040-906  Ribeirão Preto-SP

T | F 55  (16) 3315-4954

www.direitorp.usp.br

http://www.direitorp.usp.br


3. Atividades propostas:

Preveem-se, ao longo de 10 meses de atuação, em 2021:

- a oferta de 80 horas de cursos voltados aos agentes políticos, nas dependências da

FDRP (450 vagas);

- a oferta de 40 eventos a serem realizados nas dependências das instituições parceiras

(Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e de Minas

Gerais; Confederação Nacional dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo e de Minas Gerais);

- a publicação de 10 artigos em jornais de grande circulação nacional;

- a publicação de 10 artigos em revistas voltadas para o público de agentes públicos;

- a realização de programa de rádio semanal;

- a publicação de vídeo semanal a publicar na internet.

4. Estratégias de Inovação:

A inovação, em termos de ensino, relaciona-se com a contribuição que as atividades deste

programa trarão às Disciplinas Laboratório, com a participação de alunos de 6 dos 10 de

semestres do Curso de Graduação em Direito.

As disciplinas Laboratório buscam articular ensino, pesquisa e extensão e teoria e prática

mediante diálogo entre teoria e prática referente ao conteúdo das disciplinas do semestre,

empregando metodologias participativas e que ofereçam a possibilidade de atividades de

pesquisa e de extensão.

Por meio deste programa, será estabelecido forte interação entre os alunos da graduação e os

agentes públicos - todos integrados em processos de formação, cada qual contribuindo com

sua perspectiva, experiência e conhecimento.

5. Bolsas de graduação:
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Estão previstas 5 (cinco) bolsas para alunos de graduação, nos valores de R$ 400,00

(quatrocentos reais) cada uma, no período de 10 (dez) meses, em 2021.

6. Atividades dos Bolsistas:

BOLSISTA 1:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- Pesquisa bibliográfica (livros e artigos de doutrina nacional e estrangeira), necessários à

elaboração de conteúdos;

- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

BOLSISTA 2:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- Pesquisa jurisprudencial (tribunais estaduais, STJ, STF, Tribunais de Contas) necessários à

elaboração de conteúdos;

- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

BOLSISTA 3:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- elaborar roteiros de podcasts e vídeos a serem disponibilizados;

- editar vídeos e podcasts;

- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

BOLSISTA 4:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- gravar vídeos, podcasts e programas de rádio a serem disponibilizados;

- editar vídeos e podcasts;
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- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

BOLSISTA 5:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- colaborar na organização logística de cursos e eventos;

- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

7. Cronograma de atividades:

Mês Planejamento Realização
de Cursos

Publicação
de artigos
em jornais
e revistas
de ampla
circulação

Programas
de Rádio e
conteúdos
pela
internet
(áudios e
vídeos)

Eventos Avaliação

1 x x
2 x x x x
3 x x x x
4 x x x x
5 x x x x
6 x x x x
7 x x x x
8 x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x

8. Inscrições dos Bolsistas:

As inscrições para esse processo seletivo devem ser feitas de 06/05/2021 até as 23h59 do dia

10/05/2021.

Os alunos interessados deverão enviar no momento de sua inscrição:

1. Nome completo

2. Número USP

3. Carta de motivação (máximo de uma página)
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Os bolsistas precisam ser alunos de graduação da Universidade de São Paulo, regularmente

matriculados e cursando disciplinas.

As inscrições deverão ser enviadas pelo seguinte formulário:

https://forms.gle/EsNJXXreBkoswV3r9

Eventuais dúvidas, poderão ser esclarecidas pelo seguinte e-mail: projus@usp.br

Não serão aceitas inscrições fora do período.

9. Da avaliação e resultado:

As inscrições serão avaliadas e os bolsistas selecionados por meio de comissão de avaliação

compostas pelos membros participantes desse projeto.

A classificação final dar-se-á pelas notas atribuídas às cartas de motivação.

O resultado será divulgado após 3 dias do fim do prazo de inscrição.

Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP

14040-906  Ribeirão Preto-SP

T | F 55  (16) 3315-4954

www.direitorp.usp.br

https://forms.gle/EsNJXXreBkoswV3r9
mailto:projus@usp.br
http://www.direitorp.usp.br

