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A VIAGEM DE IDA, 03 e 04 de setembro de 2016 

Nossa Viagem começou às 00:30 do Sábado, 03 de setembro. Passamos o 

dia e a noite viajando. Durante a viagem, tivemos algumas experiências negativas, a 

chuva nos fez usar a criatividade para estancar as goteiras do teto do ônibus; o ar 

condicionado ou não funcionava, ou aquecia demais; o pneu do micro ônibus 

estourou, ficamos na beira da Br durante 2h esperando a manutenção do pneu; nos 

perdemos e seguimos o caminho errado por alguns quilômetros; e as pessoas não 

tinham senso de tempo nas paradas, extrapolavam os minutos previstos. 

A expectativa era chegar Domingo por volta das 09h da manhã, mas devido 

aos fatores mencionados anteriormente nossa chegada a ESAF - Escola Superior 

de Administração Fazendária, se deu por volta das 15:30h, totalizando 38 horas de 

viagem. E assim, as atividades previstas para esta data foram canceladas devido ao 

atraso das duas delegações - UDESC e USP.  

Fizemos nosso check in no Alojamento e nos encaminhamos ao 

Restaurante do local para almoçar. No local, o Professor Marcelo Nerling fez a 

recepção primária aos estudantes da UDESC, e a noite nos apresentou o Programa 

Cidade Constitucional, seus objetivos, elementos da disciplina e o cronograma da 

Semana. 

 

SEGUNDA FEIRA, 05 de setembro de 2016 

Na segunda-feira, dia 05/09, participamos do VII Seminário USP-ESAF. A 

primeira palestra, com o tema “A direção geral da ESAF e janelas de oportunidade”, 

foi ministrada pela Fabiana, gerente de educação fiscal da ESAF. Ela iniciou 

apresentando a instituição, pois o Diretor Geral da Escola incumbido para essa 

apresentação estava ausente na oportunidade.  

A ESAF foi construída em 1964, com o intuito de melhorar a arrecadação do 

país. Sua sede situa-se em Brasília, possuindo ainda mais dez centros regionais - 

Centresafs, localizados nas capitais dos principais Estados do país. A escola busca 

ser instrumento de apoio às políticas públicas, assim atingiu o número de 1000 mil 

operações de capacitação em temas que  da administração pública, administração 

tributário,  economia e desenvolvimento. 

Na palestra: “Programa de Educação Fiscal: estado da arte e as diretrizes 

para o ensino superior”, também ministrada pela Fabiana, discutimos o conceito de 

Educação Fiscal como o “processo que visa a construção de consciência voltada ao 
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exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no 

funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do 

Estado.” 

O Programa Nacional de Educação Fiscal, que tem como missão 

Compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem, aplicação 

e controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social, nasce do artigo 

3º da Constituição Federal 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988) 

 

O programa propõe estimar o cidadão a aprender e compreender seu papel 

estigmativo, e seu valor dentro da sociedade; além de promover a transparência, 

estimular o controle social, fortalecer a gestão pública e promover a educação fiscal, 

a ética e a cidadania fiscal. No foco da diminuição da desigualdade social, o 

programa mostra à sociedade que o tributo é regressivo ao consumo e não a renda. 

E aponta o fato de que quanto mais a haver concentração de renda, mais fraca é a 

economia e a democracia de um país. No Brasil 44% da arrecadação do governo é 

devido ao consumo da população. 

Tobias Kuehner, consultor da GIZ- Agência de Cooperação Alemã, 

apresentou o tema: “O Fundo Verde do Clima e programas de preparo para o 

exercício da cidadania - O programa de eficiência energética da ESAF”. Inicialmente 

trouxe a apresentação institucional da Agência GIZ como uma empresa alemã sem 

fins lucrativos, que trabalha com 130 países para o desenvolvimento, através de 

cooperação técnica.  

A ênfase da sua atuação se dá em países subdesenvolvidos, o Brasil, como 

país desenvolvido, apenas recebe ajuda técnica da agência na área de energia 

renovável, proteção e uso sustentável das florestas tropicais. Assim a GIZ, 

juntamente com os órgãos responsáveis no nosso país avaliam, planejam e 

executam formas de introduzir medidas de eficiência energética e investir em 

energias renováveis, buscando a participação das energias renováveis e da 

eficiência energética na matriz energética do país. Na ESAF a GIZ, representada 
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pelo Tobias, formulou um projeto para utilização de energias renováveis - o sol, para 

a geração de energia elétrica.   

Como última atividade do Seminário o Professor Marcos, analista do 

Tesouro, nos trouxe a citação de Anysio Teixeira “democracia é literalmente 

educação”, para início da sua apresentação. Apontou também, a função social dos 

impostos e taxas, assim como as características de cada conceito. Por fim, 

abrangendo os conceitos do programa de educação fiscal, comentou sobre a 

democracia participativa e os efetivos mecanismos de controle social: audiência 

públicas, observatórios sociais e portais de transparência,  conselhos municipais de 

participação popular, orçamentos participativos, ONG’s , novas mídias, conselhos 

gestores. 

Durante a tarde participamos do II Seminário USP-RFB – A educação fiscal 

para a coesão social, primeiramente no Aeroporto Internacional de Brasília no 

programa conheça a nossa aduana, onde tivemos a oportunidade de acompanhar o 

funcionamento da Alfândega do aeroporto, visitando os recintos do mesmo e 

conhecendo o controle do tráfego aéreo brasileiro. No terminal de cargas foi 

apresentado as competências relativas a Receita Federal e a Concessionária do 

Aeroporto no controle das mercadorias advindas do exterior. A central que tivemos 

acesso na aduana, mantinha os medicamentos vindos do exterior, funcionando 

como ponte de distribuição dos medicamentos do Ministério da Saúde aos centros 

de saúde dos estados.  

Figura 1 - Terminal de Cragas do Aeroporto de Brasília 
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Figura 2 - Alfândega do Aeroporto de Brasília 

 

 

Logo partimos para o prédio da Receita Federal, onde o Coordenador-Geral 

de Atendimento e Educação Fiscal, Antônio Henrique Lindemberg Baltazar, nos 

falou sobre a Orientação Tributária e a Educação Fiscal, levantando questões 

quanto ao papel do tributo na economia e no desenvolvimento da sociedade, 

concluindo com a ideia de que o tributo é um instrumento que pode e deve ser 

utilizado para promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. O cidadão 

deve se consciente quanto a função social do tributo, como forma de redistribuição 

da renda nacional e elemento de justiça social. Todos nós fazemos parte da gestão 

pública, desta forma somos capazes de participar do processo de arrecadação, 

aplicação e fiscalização do dinheiro público. 

 

 

TERÇA FEIRA, 06 de setembro de 2016 

Saímos cedo da ESAF, com destino a Câmara dos Deputados para o V 

Seminário USP-CLP-CEFOR - O espírito das leis e a sua confecção. Fomos 

recebidos pelo Secretário da Comissão de Legislação Participativa, Aldo Matos 

Moreno, que nos apresentou o histórico, e estrutura da Câmara dos Deputados, e 

também do Senado Federal. Trouxe a conceitualização das comissões, 

permanentes e temporárias, e o trâmite de um processo a ser julgado na Câmara. 
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No I Seminário USP-Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, A secretária 

executiva Nadia Raposo, fez a apresentação e caracterização desta comissão. 

 

Figura 3 - Hall de Entrada - Câmara dos Deputados 

 

  

 

Ao final das apresentações, o grupo de 116 estudantes foi dividido em dois, 

alocando cada parte em uma sala de comissão para então fazermos uma atividade 

de simulação de Votação de processos legislativos. Foram debatidos 4 temas: 

maioridade Penal, descriminalização do uso da maconha no Brasil, revogação da 

Lei nº 13.019/2014, e revogação da Lei 8.313/1991. Onde mini grupos, com papéis 

específicos na simulação, reuniram-se e debatiam suas posições e no momento 

oportuno apresentavam suas decisões ao geral. 

 No período da tarde, debatemos, juntamente com o professor Marcelo 

Nerling e Douglas Andrade, o tema das “10 medidas contra a corrupção”, para então 

participarmos do programa Ocupação. Na ocasião o programa teve o debate 

informal e dinâmico com os deputados Joaquim Passarinho e Mendes Thame, 

através de perguntas feitas pelos estudantes, em relação às medidas contra a 

corrupção. 
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Figura 4 - Câmara dos Deputados 

 
 

 

QUARTA FEIRA, 07 de setembro de 2016 

 Nosso dia começou antes mesmo do amanhecer, 05h estávamos todos 

prontos e acomodados no micro ônibus. Nosso objetivo era ver o nascer do sol no 

Palácio da Alvorada, objetivo este alcançado! O nascer do sol pintou um verdadeiro 

e deslumbrante quadro no céu de Brasília, nos animando para começar mais um dia 

de atividades. 

Figura 5 - Palácio da Alvorada 
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Sendo 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, nada mais provável do 

que assistir o Desfile Cívico. Foram horas presenciando o desfile de escolas do 

Distrito Federal que representaram os jogos olímpicos e paraolímpicos. Seguido,  

pelo desfile cívico militar da Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Militar, Polícia 

Federal, Corpo de Bombeiros, SAMU, e a Esquadrilha da Fumaça. 

Figura 6 - Convite: Desfile Cívico Militar 

 

 

Acabado o desfile, alguns de nós (da UDESC), fomos à Praça dos Três 

Poderes e o Museu Histórico de Brasília, localizado no subterrâneo da praça. Em 

seguida nos juntamos ao restante do grupo e voltamos para o alojamento da ESAF. 

O restante do dia foi de atividades livres de integração e descanso. 

Figura 7 - Museu Histórico 
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QUINTA FEIRA, 08 de setembro de 2016 

Primeira parada da quinta-feira foi no Edifício Sede da Caixa, para vislumbrar 

o Átrio dos Vitrais, que homenageiam cada Estado através da arte criada pelo 

artista Lorenz Heilmair. Seguimos para o prédio do Banco Central, para o IV 

Seminário USP-Banco Central, onde o palestrante João Evangelista de Sousa Filho 

falou sobre a Gestão de Finanças pessoais, apontando a importância do 

investimento e da poupança, as vantagens e desvantagens de se utilizar o crédito, 

os efeitos do juros, e práticas para se evitar o endividamento, assim como a 

necessidade de um planejamento financeiro. 

Figura 8 - Edifício Sede Caixa Federal 

  
 

O Gerente Nacional Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

apresentou no III Seminário USP-Caixa Federal, os programas de Gestão 

Socioambiental realizado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa, na sua atuação 

de responsabilidade socioambiental, busca promover sustentabilidade voltada para 

a gestão local e inclusão social.  
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Divididos em 2 grupos, visitamos o Museu de Valores e à Galeria de Artes. 

Ainda, juntamente com alguns colegas, aproveitamos para conhecer a Biblioteca 

Pública, o Museu, e a Catedral Metropolitana. 

Retornando a ESAF, no auditório, assistimos as palestras que englobavam o 

X Seminário USP-Ministério da Saúde. Foram apresentados temas sobre a Política 

Nacional de promoção da saúde, política de enfrentamento de crônicas e a 

vigilância de violências e acidentes. No I Seminário USP-Faculdade de Ciência e 

Informação UnB, o professor Renato Tarcísio Barbosa de Sousa, trouxe o debate do 

tema: Arquivo e Memória. 

Para finalizar as atividades, os Professores Marcelo e Douglas alinharam 

algumas questões burocráticas e administrativas do alojamento com os alunos; e 

como forma de avaliação, cada um de nós apresentou pontos em relação ao Projeto 

Cidade Constitucional, e a estrutura oferecida. 

 

SEXTA FEIRA, 09 de setembro de 2016 

 As palestras integrantes do VI Seminário USP-UnB, aconteceram na 

Universidade de Brasilia, primeiramente ouvimos sobre a “constitucionalização do 

direitor e a realpolitik”, apresentado pelo Professor Argemiro Cardoso Martins. Em 

seguida o Ex Reitor da UnB, José Geraldo de Souza Junior, trouxe a tona a quastão 

do direito dentro da sociedade, na palestra com o tema: O “direito achado nas ruas 

e instituições da cidade constitucional”. 

Após o almoço no Restaurante Universitário da UNB, nos dirigimos ao STF - 

Supremo Tribunal Federal, onde vivenciamos a visita guiada pela estrutura no local. 

Figura 9 - Supremo Tribunal Federal
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Em seguida, o grupo concentrou-se na Torre da TV, para vislumbrar a vista 

maravilhosa da cidade de Brasília e sua magnífica estrutura planejada. Então, a 

delegação da UDESC optou por voltar ao Congresso para a visita guiada ao local, 

atividade está prevista para o primeiro dia, mas que no entanto foi cancelada. O 

Guia do local nos apresentou e contou os detalhes de toda estrutura da Câmara dos 

Deputados e logo, do Senado Federal, tivemos acesso também ao plenário de 

ambos. 

Figura 10 - Visita Guiada ao Senado 

 

 

 

Ao final de todo tur voltamos para ESAF, e nos preparamos para seguir 

viagem, acomodados no micro ônibus partimos com destino a Florianópolis. 

 

 

A VIAGEM DE VOLTA, 10 de setembro de 2016 

 A viagem de volta para casa foi mais tranquila, alguns colegas voltaram de 

avião dando espaço no microonibus para sentarmos confortáveis. Paramos pouco, 

apenas o suficiente, e completamos o percurso até Florianópolis em 27 horas. 
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 O programa Cidade Constitucional, tendo como a ESAF sua base central de 

apoio, possui uma estrutura fantástica, tanto do alojamento, alimentação, como a 

programação e eventos diários. O percurso de ida e volta, Florianópolis - Brasília - 

Florianópolis, foi bastante cansativo e desgastante. No entanto os momentos 

vividos, as amizades conquistadas e, principalmente, o conhecimento adquirido 

superou qualquer ponto negativo. Ao participar deste projeto pude crescer e 

aprender muito em diversos aspectos, que vão desde assuntos referentes a 

questões políticas, como questões pessoais, visto que conheci pessoas de outras 

cidades, assim como pessoas do meu próprio curso. 

 
Figura 11 - Estudantes USP e UDESC 

 


