
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS – ESAG 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 8º TERMO 

ACADÊMICO: ÍTALO LISBÔA 
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Dia 1 – 04/09/2016 

 

Após longas 38 horas de viagem partindo de Florianópolis, finalmente 

chegamos à capital do país logo no começo da tarde. Alojamo-nos nas 

dependências da Escola de Administração Fazendária (ESAF), direcionamo-nos aos 

nossos quartos para colocarmos nossos pertences em seus devidos lugares. 

Ficamos muito contentes e entusiasmados com as condições que o local possuía; 

sua estrutura datada da década de 1970 fornecia totais condições para abrigar os 

estudantes e proporcionar fantásticas oportunidades de aprendizado. Já no período 

noturno, no centro de esportes, fizemos nossa apresentação pessoal juntamente 

com os alunos da Universidade de São Paulo (USP), além de nos ser explicitado 

pelo professor da mesma, Marcelo Nerling, o cronograma das atividades que 

desempenharíamos ao decorrer da semana. 

  



Dia 2 – 05/09/2016 

 

Acordamos na segunda-feira, e fomos ao auditório da ESAF assistir a 

seminários e debates muito interessantes com representantes da Escola e 

convidados, e também com Tobias Kuchner, consultor da GIZ, agência de 

cooperação alemã, a qual especializa-se em alternativas renováveis de energia. 

Pudemos perceber a importância da Escola, que trata do acompanhamento de 

servidores voltado ao desempenho de funções na gestão das finanças públicas, e 

nos familiarizamos relacionados à participação social e com questões de controle e 

cidadania. Logo após, metade dos alunos encaminharam-se para o aeroporto de 

Brasília, no intuito de conhecer o processo e a distribuição de produtos importados, 

combate àqueles atrelados à pirataria, aos que requeriam certos cuidados, etc. 

Vimos a sala que portava frágeis medicamentos e também os alojamentos para 

animais vindos do exterior. 

Outra parte dos discentes foi à Receita Federal, tendo uma palestra para se 

tomar conhecimento da formulação da política tributária brasileira e dos prejuízos 

causados pela sonegação fiscal. 

  



Dia 3 – 06/09/2016 

 

Na terça-feira, tivemos a honra de conhecer a Câmara dos Deputados, e lá 

aprendemos o que é e como funciona a Comissão de Legislação Participativa, 

sendo esta um meio de comunicação entre a sociedade civil organizada e os 

próprios deputados, com o intuito de se discutirem sugestões de elaboração de 

novas normas, ou mesmo aperfeiçoamento de leis já existentes. Participamos, 

ainda, de uma dinâmica extremamente válida e educativa, que nos colocava no 

lugar dos políticos para aprovarmos ou não, através de votação, temas polêmicos da 

sociedade brasileira. Após a visita, discutimos as dez medidas contra a corrupção 

juntamente com o professor Marcelo Nerling e depois nos envolvemos na gravação 

do Programa Ocupação, no próprio estúdio do local, com participação especial de 

dois deputados, Mendes Thame e Joaquim Passarinho,os quais estavam aptos a 

responder perguntas feitas pelos alunos da USP e da UDESC. 

  



Dia 4 – 07/09/2016 

 

Neste dia de comemorar a Independência do Brasil, despertamos de 

madrugada para termos o privilégio de presenciarmos o exuberante nascer do sol 

nos arredores do Palácio da Alvorada. Após a visualização, direcionamo-nos à 

Esplanada dos Ministérios, posicionamo-nos nas arquibancadas disponíveis ao 

público, e assistimos ao marcante desfile de 07 de setembro; nele, alunos da rede 

pública de educação, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, o Corpo de Bombeiros, 

além de atletas, marcharam em prol do patriotismo e amor à pátria. Para coroar o 

evento, um show de apresentação por parte da Esquadrilha da Fumaça. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dia 5 – 08/09/2016 

 

 Na quinta-feira, fomos visitar o Edifício Sede Caixa Federal, o que nos 

proporcionou apreciar os mais variados e belos vitrais de cada um dos Estados 

brasileiros. Depois da visita, dirigimo-nos ao Banco Central (BACEN), e lá ouvimos a 

chefe do Departamento de Educação Financeira e seus convidados transmitirem 

conhecimentos sobre a própria educação financeira e previdenciária, sobretudo a 

importância da administração de recursos, além de participarmos da palestra 

presidida por Jean Rodrigues, o qual nos contou sobre as políticas de 

sustentabilidade e responsabilidade social desenvolvidas pela Caixa. Adentramos ao 

Museu de Valores, onde estavam as mais variadas moedas-mercadoria, moedas e 

notas desde a colonização portuguesa, e também à Galeria de Artes, contendo 

obras fascinantes dos mais diversificados pintores brasileiros. Não podendo perder a 

oportunidade, passamos rapidamente para conhecermos a Catedral Nossa Senhora 

Aparecida de Brasília e vislumbrarmos sua beleza ímpar. Após tais atividades, já na 

ESAF, contemplamos palestras relativas à Política Nacional de Saúde e à vigilância 

de violências e acidentes, e, no fim, cada um relatou perante os demais alunos sua 

experiência pessoal com relação à viagem e ao aprendizado adquirido. 

  



Dia 6 – 09/09/2016 

 

 No último dia, porém não menos importante, visitamos a Universidade de 

Brasília, indo ao famoso “Beijódromo” para assistirmos às palestras com os 

professores Argemiro e José Geraldo, ex-reitor da UnB, tratando de temas como a 

constitucionalização do direito e do famoso direito achado nas ruas. Almoçamos no 

restaurante universitário, e nos encaminhamos ao Supremo Tribunal Federal, órgão 

de cúpula do Poder Judiciário, que tem como competências principais a guarda da 

Constituição e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual; presenciamos, ainda, a Constituição de 1988, aquela 

que sustenta todos os deveres da Administração Pública brasileira até os dias 

atuais. Logo, subimos na Torre de TV da cidade, contemplando uma vista 

privilegiada, e finalmente chegamos ao Congresso, através de visita guiada, para 

conhecermos as curiosidades e dados do Plenário da Câmara dos Deputados e o do 

Senado. Com esta visita, encerramos nossa participação no Projeto Cidade 

Constitucional, e agradecemos todos os dias pela imensurável oportunidade de fazer 

parte dele no último semestre de 2016 e pelo enriquecedor compartilhamento de 

experiências.   

  



Considerações Finais 

 

 Participar de um Projeto como este é um privilégio, senão uma honra. Através 

dele, tivemos a oportunidade de atrelar a teoria que aprendemos no curso de 

Administração Pública da ESAG-UDESC com muitas das práticas vivenciadas na 

capital do país. Além de toda a bagagem conceitual que adquirimos, a troca e a 

partilha de conhecimentos tanto com os profissionais quanto com os colegas da 

Universidade de São Paulo foi sensacional; é enriquecedor para nós alunos 

podermos nos colocar no lugar do outro e termos ciência das mais diversas opiniões 

sobre diferentes assunto, o que nos faz crescer não só na vida, mas também no 

ramo profissional que escolhermos mais adiante. Acredito ter sido uma experiência 

única, e aconselharia todos os demais alunos que desejassem ir a viajar nesta 

vivência acadêmica que deixará lembranças inesquecíveis. 

 


