
 

 
EDITAL 016/2015 

 
 

Abrir inscrições, fixar data, 
local e critérios de seleção de 
alunos dos Cursos de 

Administração, Administração 
Pública, Ciências Econômicas e 

Ciências Contábeis da UDESC 
para participar de visita 
técnica na Semana de 

Educação Fiscal, em Brasília, 
pelo Programa Habilis - Ateliê 

de Economia e Finanças. 
 

O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E 

SOCIOECONÔMICAS – ESAG, no uso de suas atribuições, comunica que estão abertas 
as inscrições para alunos dos Cursos de Administração, Administração Pública, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis da UDESC para participar de visita técnica na Semana 

de Educação Fiscal, em Brasília, pelo Programa Habilis - Ateliê de Economia e Finanças,  

 
1- DAS DATAS  

 
1.1 - A atividade realizar-se-á do dia 05 de setembro de 2015 ao dia 12 de setembro 
de 2015. 

 
1.2 - A atividade terá as seguintes características: 

a. a viagem de ida e volta será de ônibus que partirá do Campus 1, com horário 
de saída às 06 horas do dia 05 de setembro de 2015 e com horário previsto 
para chegada no Campus I às 12 horas do dia 12 de setembro de 2015. 

b. os alunos do CESFI e do CEAVI encontrarão os ônibus no Campus I ou 
conforme acordado com a Direção Geral da ESAG. 

c. a hospedagem será na Escola Superior de Administração Fazendária - ESAF 
em Brasília. 

d. Será atribuído a cada participante a certificação de 12 horas de atividades 
complementares. 

  

1.3 - Período de Inscrições: de 17 a 24 de agosto de 2015 
 O resultado será divulgado no site da ESAG http://www.esag.udesc.br/ até dia 

28 de agosto de 2015. 
 
2- DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1 - O aluno deverá: 

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – ESAG 

Direção Geral 

http://www.esag.udesc.br/


 

a. Estar matriculado nos cursos de graduação de Administração, Administração 
Pública, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da UDESC.  

b. Preencher o requerimento de inscrição (ANEXO I). 
c. Apresentar o HISTÓRICO COMPLETO, emitido, assinado e carimbado pela 

Secretaria de Ensino do Centro de origem.  
d. Apresentar fotocópia do RG e do CPF. 

 

2.1.1 - O aluno deverá fazer a inscrição pelo e-mail habilis.esag@gmail.com de acordo 
com o prazo fixado no item 1.3 deste Edital. 

 
2.1.2 - O requerimento de inscrição preenchido e assinado, o histórico completo e a 
fotocópia da cédula de identidade (RG) em que conste o número do CPF, devem ser 

escaneados e enviados no e-mail de inscrição: habilis.esag@gmail.com. 
 

3 - DAS VAGAS:  
 
3.1 - Serão oferecidas 20 (vinte) vagas aos alunos que satisfaçam os requisitos 

estabelecidos no item 2.1 deste Edital. 
 

3.1.1 - A realização da visita técnica está condicionada ao preenchimento total das 
vagas. 

 
4 - DA CLASSIFICACÃO:  
 

4.1 - Havendo mais candidatos do que o número de vagas, o desempate dar-se-á por 
meio de ranking da idade, na ordem do aluno mais velho para o mais novo. 

 
5 - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 

5.1 - As atividades serão realizadas de acordo com a programação do Projeto Cidade 
Constitucional (ANEXO II). 

 
5.1.1 - Caso a UDESC receba vagas para desfilar no desfile cívico, participará o servidor 
responsável pelos alunos juntamente com o número de alunos correspondente às 

demais vagas, considerando o ranking inicial de seleção. 
 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 - Os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e autoridades durante 

o trajeto e nas atividades, sob pena de não lhes serem conferidas as horas 
complementares. 

 
6.2 - A participação na atividade não implica abono das faltas nas aulas durante o 
período de sua realização. 

 
6.3 - O participante arcará com as despesas de alimentação, que deverá seguir a 

programação da visita técnica. 
 



 

6.4 - A Direção Geral em conjunto com a Direção de Extensão da ESAG deliberará e 
decidirá sobre dúvidas decorrentes deste edital e qualquer situação relativa à matéria 

de que trata este edital. 
 

6.5 - Este edital entra em vigor nesta data. 
 

Florianópolis, 17 de agosto de 2015. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Requerimento de Inscrição 

 

 

Eu,_________________________________________________________________, 

aluno (a) do curso de 

___________________________________________________________da UDESC, 

matrícula nº _______________________________, RG ____________, expedido por 

_____________________, CPF__________________________, 

celular_______________ ________________, venho requerer a inscrição no evento 

de Educação Fiscal do Programa Habilis. Para tal, declaro ter lido e concordar com os 

termos do Edital Nº 016/2015. 

 

 

______________________, _________, de agosto de 2015 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

  

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

Programação do Evento de Educação Fiscal 
A cidade constitucional: Capital da República 

 

05/09/2015 – Sábado Saída da delegação da UDESC às 06:00 h 

06/09/2015 – Domingo 
 

12:00 – Chegada delegações – Praça dos Três Poderes 
12:00 - Visita guiada: Palácio do Planalto; Supremo 

Tribunal Federal; Palácio do Itamaraty 
16:00 – Deslocamento ônibus – Praça dos Três 

Poderes- ESAF 
16:00 – Credenciamento – Crachá código barrar 
controle frequência 

18:00 – Metodologia e Programação 
21:00 - Pátria educadora 

22:00 – Encerramento 

07/09/2015 – Segunda-

feira 
 

05:00 – Palácio da Alvorada 

08:00 – Desfile Cívico Militar – Participação no Desfile 
e Acesso Arquibancadas 
13:00 – Retorno ESAF 

14:00 – Almoço confraternização 
17:00 – Atividade Física e Saúde 

19:00 – A ESAF e o PNEF 

08/09 – Terça-feira  08:30 – 12:30 – V Seminário USP ESAF – A educação 

fiscal na cidade constitucional 
12:30-13:30 – Almoço ESAF 
§ Ministério da Saúde e Ministério dos Esportes 

[Partilha grupo – foco interesse] 
14:30 – 17:30 – ENAP – Grupos de Interesse 

14:30 – 17:30 – IX Seminário USP-MS - O Ministério 
da Saúde- V Seminário USP-O Ministério do Esporte na 
cidade constitucional 

Lanche - 
18:00 – A Foto oficial na cidade constitucional 

19:00 – A Rede de Educação Fiscal na cidade 
constitucional – Auditório RFB 
22:00 – Jantar 

09/09 – Quarta-feira 09:00 – II Seminário USP-FNDE – A prestação de 
contas na gestão da educação da cidade constitucional 

10:30 – III Seminário IPEA -USP - Gestão do 
conhecimento na cidade constitucional 

13:00 – Almoço 



 

15:00 – II Seminário USP-CAIXA e III Seminário USP-

Banco Central   
19:00 - Jantar 

10/09 - Quinta-feira 09:00-12:00 – UnB – Memorial Darcy Ribeiro – 
Beijódromo 
12:15 – Almoço Restaurante UnB 

15:00 – Poder Legislativo – Senado – CDHLP 
17:30 – 18:30 – Visita guiada ao Congresso Nacional 

18:30 – Lanche 
19:30 – Ministério da Justiça 

11/09 – Sexta-feira Retorno da delegação UDESC às 06:00 h 

 

* A programação pode ser alterada pela coordenação do evento, de acordo com a 
necessidade, porém, toda alteração será devidamente comunicada ao grupo. 
* Os horários de saída e chegada da delegação da UDESC poderão sofrer modificação, 

porém, serão informados com antecedência. 
* A hospedagem será gratuita no alojamento da ESAF 

* A alimentação é por conta do aluno e deve seguir os locais de acordo com a 
programação. 
 

Siglas: 
 

ESAF – Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda 
(http://www.esaf.fazenda.gov.br/) 
 

PNEF – Programa Nacional de Educação Fiscal 
 

USP – Universidade de São Paulo (http://www5.usp.br/) 
 
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública (http://www.enap.gov.br/) 

 
RFB – Receita Federal do Brasil (http://idg.receita.fazenda.gov.br/) 

   
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (http://www.fnde.gov.br/) 
 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – (http://www.ipea.gov.br/portal/) 
 

UnB – Universidade de Brasília (http://www.unb.br/) 
  
  

 


