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RESUMO 
Este artigo apresenta a experiência dos projetos de imersão municipal desenvolvidos na Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro, analisa o papel que a imersão enquanto uma atividade de extensão universitária na 
formação dos estudantes do curso de Administração Pública e futuros gestores públicos. Trata-se de um estudo 
de natureza descritiva que situa e registra o Programa de Imersão Municipal e ainda visa identificar os resultados 
alcançados, tanto da perspectiva das atividades desenvolvidas quanto para a formação teórica e cidadã dos 
estudantes de administração pública. As atividades de imersão desenvolvidas pela Gerência de Extensão e 
Relações Institucionais da Escola de Governo são: o Programa de Internato em Administração e Gestão 
Municipal – Prinagem e o Projeto 10Envolver Capacidades. Desde 2016 já foram enviados cem estudantes do 
curso a vinte e cinco municípios de Minas Gerais, desenvolvendo nas localidades atividades para fortalecimento 
da gestão pública municipal. 
Palavras-chave: extensão universitária; imersão municipal; prinagem; 10envolver capacidades. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da promulgação da Constituição da República de 1988 e, principalmente, na segunda metade 

da década de 1990, com a Reforma do Estado, observa-se a institucionalização dos princípios de 

igualdade e transparência na escolha dos servidores públicos bem como a preocupação com a 

qualidade do serviço público pela via da profissionalização de seu corpo técnico (BRESSER- 

PEREIRA, 1996). Anos antes, em 1986, fora criada a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP) destinada à formação e ao aperfeiçoamento de servidores públicos federal. Posteriormente, 

em 1989, instituiu-se a carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, com o 

objetivo de formar um quadro de funcionários recrutados por concurso público, de formação 

generalista e qualificados para ocuparem cargos de diretoria e para o assessoramento superior com 

vistas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas como atividade inerente ao 

governo (BRASIL, 1989). 

Em Minas Gerais também houve um movimento de estruturação de uma burocracia administrativo-

organizacional estável e meritocrática. Em 1992 foi instituída a Escola de Governo (EG) vinculada à 

Fundação João Pinheiro e que tem como um de seus objetivos “promover a modernização e a 

profissionalização da administração pública, formando e aperfeiçoando os quadros técnicos, 

difundindo novas práticas de gestão e desenvolvendo estudos e pesquisas na área de administração 

pública” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012). 

A Escola de Governo oferece cursos de capacitação, especialização lato sensu, graduação e mestrado 

em administração pública. Desde o primeiro semestre de 1993 a graduação em Administração Pública 

(CSAP) é oferecida, em julho de 2017 a trigésima segunda turma concluiu o CSAP e colou grau. A 

graduação apresenta um caráter específico, uma vez que articula a formação de alunos em nível de 

graduação e seu ingresso em uma carreira de Estado, a de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental - EPPGG, regulamentada pela Lei Estadual nº 18.974/2010, alterada pela Lei nº 

20.336/2012 (MINAS GERAIS, 2012). 
                                                   
1 A elaboração e participação do artigo no II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
são patrocinadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) na 
modalidade “Participação Coletiva em Evento Técnico e Científico” 
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Por seu compromisso com o serviço público e pautado na Diretriz Curricular Nacional do curso de 

graduação em Administração Pública, publicada em 2014, o projeto pedagógico do Curso de 

Administração Pública da Escola de Governo foi reformulado. Esta reformulação procurou garantir 

conteúdos e uma estrutura curricular para proporcionar uma formação “que ultrapasse a ética 

profissional, remetendo-se à responsabilidade pela res publica e à defesa do efetivo caráter público e 

democrático do Estado”, buscando a redução das desigualdades e o reconhecimento dos desafios 

derivados da diversidade regional e cultural (BRASIL, 2014, n.p.). 

Nessa proposta, a diretriz constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão busca 

não apenas ser cumprida, mas é adotada como uma das estratégias de significação do ensino com a 

prática para configuração de uma formação sob o enfoque cidadão, à luz do interesse público e demais 

princípios da Administração Pública. Ao imergir no campo, os discentes usam seu conhecimento 

para desenvolver atividades locais, ao mesmo tempo em que aprendem a partir da troca de saberes 

sistematizados, vivenciais e populares, contribuindo para o desenvolvimento da consciência crítica, tal 

como entendida por Freire (2009). 

Considerando que as atividades de extensão são relevantes no processo de formação, esta pesquisa 

lança luz especificamente às de imersão municipal, as quais na Escola de Governo estão no escopo da 

extensão universitária na Escola de Governo. Através de um estudo de caso, apresenta-se o Programa 

de Imersão Municipal da Escola de Governo da FJP e busca-se analisar o papel da imersão para a 

formação dos estudantes do curso de Administração Pública e futuros gestores públicos, bem como os 

possíveis resultados proporcionados às gestões municipais. 

Para tanto, este trabalho está divido em oito seções. Esta primeira traz a contextualização da pesquisa, 

enquanto a segunda aborda seus aspectos metodológicos. A terceira seção apresenta a extensão 

universitária na Escola de Governo complementada pela quarta seção, que expõe o processo de 

construção da imersão municipal na EG e sua concepção. O Programa de Internato em Administração 

e Gestão Municipal – Prinagem é retratado na quinta seção e em seguida na sexta seção descreve-se o 

10Envolver Capacidades. Os resultados observados na pesquisa de campo são apresentados na sétima 

seção e, por fim, as considerações finais são manifestadas na oitava seção. 

1. Metodologia 

Esta pesquisa pode ser identificada quanto ao tipo como descritiva e exploratória. Conforme apontado 

por Marconi e Lakatos (1996), os estudos descritivos objetivam compreender a natureza do fenômeno 

estudado, suas características, constituição e ainda seus processos. Ao relatar e caracterizar o 

Programa de Imersão Municipal, situando-o na estrutura da Escola de Governo e apresentando seus 

processos, atores e premissas cumpre seu papel descritivo. Além disso, ao se propor analisar os 

resultados e alcances das atividades de imersão, são marcados os traços exploratórios. 
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Como meio de efetivação da pesquisa utilizou-se o estudo de caso, cujo fundamento, de acordo 

Schramm (1971 apud YIN, 2001) seria procurar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões. 

Nessa proposta faz-se necessário observar o motivo pelo qual essas decisões foram tomadas, como 

foram implementadas e quais resultados alcançados. De acordo com Gil (2009), em estudo de caso é 

preciso delimitar o número de casos e apontar quando e onde ele será observado. O caso observado 

são os Programas de Imersão Municipal da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, a saber, o 

Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – Prinagem e o 10Envolver 

Capacidades, nos períodos de 2015 a 2017. 

Em relação aos procedimentos técnicos empregados, esta pesquisa envolveu principalmente a análise 

documental e o levantamento de campo. A característica substancial da revisão documental é o fato de 

que as informações da pesquisa são provenientes principalmente e fontes primárias, como 

documentos, sejam eles escritos ou não. Os materiais consultados podem vir de arquivos públicos, 

arquivos particulares ou dados estatísticos (MARCONI; LAKATOS, 1996). Foram examinados os 

arquivos com o registro da concepção e funcionamento dos Programas, planilhas de controle dos 

alunos participantes dos projetos de imersão, Relatórios das Atividades de Imersão produzidos pelos 

estudantes bem como os formulários de demandas iniciais apresentadas pela administração local. 

A pesquisa de campo de caráter quantitativo foi realizada a partir do envio de questionários aos alunos 

do CSAP e aos tutores dos alunos nos municípios. A proposta foi compreender a percepções sobre as 

atividades desempenhadas localmente e os aprendizados obtidos e ainda a identificar as contribuições 

do projeto para os municípios. Analisaram-se as respostas dos questionários aplicados: aos discentes 

que participaram das 3 edições do Prinagem e em 6 edições do 10Envolver e ainda aos tutores dos 

estudantes nos respectivos municípios. 

As análises realizadas foram no sentido de observar se os projetos de imersão realizados se 

aproximaram dos resultados propostos pelo Programa de Imersão Municipal, observando se as 

atividades realizadas se relacionam com as disciplinas aprendidas durante a graduação; se a vivência 

da imersão contribuiu para a consciência crítica e o desenvolvimento de habilidades, e ainda se a 

administração local percebeu positivamente as ações realizadas pelos estudantes. 

2. A extensão universitária na Escola de Governo 

Compreende-se a extensão como um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a integração entre a universidade e a sociedade e produção 

compartilhada de conhecimentos (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1987). Nesse entendimento a extensão não se 

configura apenas como meio de transmissão do conhecimento da universidade para a sociedade, mas 

passa a ser instrumento de democratização do conhecimento produzido e, como uma via de mão dupla, 
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construção de novos conhecimentos a partir dos subsídios, informações e novas motivações recebidos 

a partir da interação (TOALDO, 1977). 

A construção do significado e o peso da extensão na Escola de Governo passaram por conquistas 

graduais, como a criação da Gerência de Extensão e Relações Institucionais (GERI), o aumento do 

número de funcionários da Gerência, o crescimento expressivo e diversificação das atividades de 

extensão, a obtenção de um orçamento próprio e aumento do reconhecimento pelos alunos da 

importância da sua participação (SOUZA 2017). A Gerência de Extensão e Relações Institucionais foi 

instituída pelo Decreto Estadual nº 45.670, de 03 de agosto de 2011. Ela é a unidade da Escola de 

Governo responsável por proporcionar, concomitantemente ao processo de formação oferecido pelo 

Curso de Administração Pública (CSAP), práticas e projetos de extensão universitária que conduzam 

ao contato com a sociedade e se constitui como um espaço de debate e reflexão crítica aos estudantes. 

Para tanto, a GERI coordena um conjunto de projetos e promove atividades diversas que dão vida a 

extensão universitária. 

Atualmente, a partir da revisão da revisão de seu Projeto Pedagógico em 2013, o CSAP possui duração 

total de 3.265 (três mil, duzentas e sessenta e cinco) horas. Destas, 2.505 (duas mil, quinhentas e 

cinco) horas são dedicadas as disciplinas obrigatórias, 500 (quinhentas) horas ao estágio curricular 

supervisionado, 120 (cento e vinte) horas para as disciplinas optativas, 80 (oitenta) horas direcionadas 

as atividades complementares de graduação e 60 (sessenta) horas para as atividades de imersão e 

conexão. Toda esta carga horária e atividades devem ser ministradas em 08 (oito) semestres 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

Essa configuração está pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Administração Pública e ainda na concepção de desenvolvimento das três dimensões da competência, 

quais sejam: o saber, identificado como os conhecimentos técnicos; o saber fazer, que evidencia as 

experiências e a prática; o querer fazer, que envolve comportamentos e atitudes (RABAGLIO, 2001). 

A atividade de extensão, articulada ao ensino e à pesquisa, é um trabalho interdisciplinar que favorece 

a visão integrada do contexto social, possibilita o desenvolvimento de aspectos do saber, quanto do 

saber fazer e do querer fazer. Em especial para um curso de Administração Pública em que a 

expectativa é formar servidores para auxiliar na atuação da administração pública do governo do 

estado de Minas Gerais, fazendo-a mais coerente às expectativas da população. 

Por tudo isso, a Extensão Universitária apresenta potencialidades não apenas de 
sensibilizar estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo para os 
problemas sociais. Enquanto atividade também produtora de conhecimento, ela 
também melhora a capacidade técnica e teórica desses atores, tornando-os, assim, 
mais capazes de oferecer subsídios aos governos na elaboração das políticas 
públicas; mais bem equipados para desenhar, caso venham a ocupar algum cargo 
público, essas políticas, assim como para implementá-las e avaliá-las. (TEIXEIRA; 
MULLER, s.d, p. 04.). 

Como uma oportunidade de ação e reflexão, vivência e conhecimento, prática cidadã e reflexão 
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acadêmica, atualmente a extensão na Escola de Governo tem se desenvolvido em três eixos: os 

projetos sociais, o programa de imersão e os projetos de aperfeiçoamento acadêmico/profissional. A 

seguir serão apresentadas as atividades de imersão, sua concepção e funcionamento, que se apresentam 

no bojo da política de extensão universitária, mas marcam seu diferencial por concretizarem-se quando 

o estudante universitário se distancia de sua região de estudo desloca-se para outra localidade e lá 

desenvolve ações baseadas em um projeto pedagógico relacionado ao seu processo de formação 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

3. Origens: da ideia da imersão ao Programa de Imersão Municipal 

Ao observar a trajetória da interiorização das atividades de extensão universitária, Silveira e Pinheiro 

(2017) apontam que até meados dos anos 1960 essas iniciativas eram esparsas. Em 1963, o Senado 

apresentou um projeto de lei que tornaria obrigatória a realização de estágios rurais no último ano dos 

cursos de medicina, contudo, ele não foi aprovado. Em meio à ditadura militar criou-se o Projeto 

Rondon, como uma iniciativa de desenvolvimento e integração nacionais. Os autores destacam ainda 

outras iniciativas desse contexto, tais como a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, 

em 1966, instituiu o Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária2 (Crutac); o internato rural da 

Universidade Federal de Minas Gerais3 - UFMG (SILVEIRA, PINHEIRO, 2017). 

Em relação ao internato rural concebido pela UFMG, se desenvolveu em um contexto de aproximação 

do pensamento acadêmico com os movimentos sociais e com a realidade social das comunidades, a 

partir da realização de estágio voluntário de um grupo de alunos no Vale do Jequitinhonha4 

(POLIGNANO et al 2004). Essa proposta foi incorporada ao novo currículo que estava em discussão 

e, conforme Barbosa (1995 apud SILVEIRA, PINHEIRO, 2017), apresentava um aspecto político de 

aproximação crítica à realidade do país e ressignificação da prática da medicina ao 

buscar uma ruptura entre o aluno e sua concepção elitizada da medicina e 
proporcionar lhe um outro espaço que possibilitasse vivenciar um conjunto de 
relações que envolvesse a população como aprendizado, e ainda permitisse, no 
mínimo, uma reflexão sobre esse processo (BARBOSA, 1995, p. 23 apud 
SILVEIRA, PINHEIRO, 2017. p. 376). 

No caso da Escola de Governo, a primeira atividade de imersão ocorreu com o envio de um grupo de 

alunos para participar de uma Operação do Projeto Rondon em 20065. Em 2007 foi implantado na 

                                                   
2Este centro fora criado com a finalidade de proporcionar ao estudante universitário uma atuação nas 
comunidades rurais, inicialmente na área da saúde e sendo posteriormente expandida. 
3Este buscou expandir a prática médica e os horizontes das relações entre medicina e sociedade 
4Região territorial situada no nordeste do Estado de Minas Gerais, é a que apresenta os menores indicadores 
socioeconômicos do referido estado. Além de estar situado em uma região de clima semiárido 
(IMRS/FJP-2016; IBGE 2010). 
5Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon é realizado em parceria com governos estaduais, 
municipais e universidades públicas e privadas cujos objetivos são contribuir para o a formação cidadã do 
estudante universitário e ao mesmo tempo com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em 
comunidades locais carentes (BRASIL 2017 – www.defesa.gov.br – acesso primeiro semestre 2017). 
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Escola o Laboratório de Políticas Públicas, que integrou as atividades complementares de graduação 

do Curso Superior de Administração Pública. Este projeto consistia em ações e iniciativas diversas, 

voltadas para uma maior integração dos alunos com a máquina governamental e com a gestão pública. 

Outro projeto de extensão foi o Conexão Brasil estruturado a partir de visitas  aos Ministérios e órgãos 

públicos federais em Brasília durante duas semanas no mês de julho. Estas visavam o conhecimento 

sobre o funcionamento do executivo federal e a elaboração de relatórios de visita que eram então 

apresentados e discutidos com demais alunos e professores (SOUZA, 2017). 

Nos anos de 2009 e 2010 a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro participou do Projeto 

Conexão Local, experiência idealizada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo (EAESP-FGV). O seu objetivo era aproximar alunos da graduação às 

diversas realidades brasileiras por meio de viagens de imersão que ocorreriam no mês de julho de cada 

ano. Deste modo, procurava favorecer o conhecimento prático de técnicas de gestão em regiões e 

contextos os mais variados e complexos e visava formação de futuros administradores com 

consciência cidadã, proativa e socialmente empreendedora (GERI/EG/FJP, 2010). 

Em 2013 foi desenvolvido um projeto de municipalização das práticas de gestão pública que contou 

com alunos do Curso de Administração Pública para a realização de diagnóstico da qualidade 

gerencial em municípios mineiros. Foi realizado em duas etapas: a primeira delas consistiu em uma 

capacitação por meio da qual foram apresentados conteúdos referentes às ações municipais 

empreendedoras realizadas por servidores públicos, Plano Plurianual de Ação Governamental, 

conceitos e fundamentos do gerenciamento de projetos, conceituação e discussão de Administração 

Pública empreendedora e qualidade gerencial no setor público. A segunda consistiu na imersão do 

aluno em um município mineiro, momento no qual ele foi responsável pela elaboração do diagnóstico 

da qualidade gerencial municipal e pela elaboração do plano de ação de melhoria da qualidade desta 

gerência. A atividade de municipalização de práticas de gestão foi desenvolvida por alunos do curso e 

acompanhada por professores tutores nos municípios visitados (SOUZA, 2017). 

Com base nas experiências do Projeto Rondon, das iniciativas de Conexão e de municipalização da 

gestão pública, a partir de 2014 começou a estruturar o Programa de Imersão Municipal. O objetivo 

era de, mais que possibilitar aos discentes a prática profissional, oportunizar a experiência junto às 

gestões locais com vistas a uma formação social desses estudantes e futuros servidores públicos. 

O primeiro projeto estruturado nessa lógica foi o 10Envolver Capacidades, em parceria com o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização 

Sociais (CIMOS). O projeto consiste em enviar um grupo de oito estudantes para atuar junto à gestão 

local por 15 dias, com suporte do Ministério Público e de um professor da Fundação João Pinheiro. O 

seu principal objetivo é melhorar as capacidades administrativas e o fortalecer e aprimorar a 

participação social em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M 
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(GERI/EG/FJP 2015). 

Na tentativa de construir um programa de imersão municipal nos moldes do internato rural praticado 

especialmente por cursos da área da saúde, estruturou-se em 2016 o Programa de Internato em 

Administração e Gestão Municipal – Prinagem. Esse esforço foi pautado na concepção de que ao 

formar profissionais para trabalhar na gestão de políticas públicas estaduais em um contexto de 853 

municípios, como é o caso do estado de Minas Gerais, a Escola de Governo tem o compromisso de 

proporcionar o conhecimento e a vivência da realidade municipal, que ultrapassa a dinâmica da capital 

do estado. 

Essa premissa também se sustenta ao considerar o perfil dos estudantes do curso de Graduação da 

Escola de Governo. Segundo o documento Comissão de Análise do Concurso Público/ Vestibular da 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, 82% destes 

haviam concluído o Ensino Médio em Belo Horizonte6. O que poderia representar uma visão limitada 

do que é o estado, principalmente, as suas regiões com maiores carências e vulnerabilidades. 

Tal como apontado por Barbosa (1995 apud SILVEIRA, PINHEIRO, 2017) sobre o aspecto político 

da proposta do internato rural da UFMG, o Programa de Imersão Municipal na Fundação João 

Pinheiro é colocado como essa atividade de extensão específica e obrigatória, que ao proporcionar aos 

discentes a vivência nas localidades, espera tem como objetivos gerais: (a) fomentar a formação  

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a pensar em soluções para os problemas complexos 

enfrentados frente aos recursos disponíveis; (b) garantir um compromisso de atuação pela de redução 

das desigualdades sociais e promoção de maior equilíbrio regional (GERI/EG/FJP, 2016). 

O engajamento com o fortalecimento das administrações municipais provém da compreensão de que o 

campo da gestão municipal foi contemplado a partir da Constituição Federal de 1988 com maior 

autonomia e, consequentemente, com uma ampliação de suas responsabilidades valorizando sua 

proximidade com o cidadão e sua respectiva realidade. Conhecer tal realidade e a capacidade 

municipal de intervir e resolver os problemas da população ampliará efetivamente a compreensão da 

importância da Administração Pública e de suas carências, bem como do esforço, dedicação e 

criatividade encontradas nas administrações municipais. 

Entretanto, a descentralização das competências não foi suficiente para promover, de fato, a autonomia 

municipal. Muitos serviços de responsabilidade do estado e da União foram transferidos para os 

municípios, nem sempre acompanhados das respectivas transferências dos recursos. Apesar de não 

receberem as transferências dos recursos necessários para execução dos serviços requeridos pela 

população, os gestores locais, de acordo com Rezende (2011), veem-se na obrigação de realizar as 

                                                   
6 Parecer final produzido pela Comissão de Análise do Concurso Público/Vestibular produzido entre 2014 e 
2015, composta por representantes do Diretório Acadêmico, da Consultoria Júnior do curso de 
Administração Pública, representantes discentes e docentes, e ainda representantes de egressos do curso 
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atividades demandadas pela população. 

Além dos problemas apontados anteriormente destacam-se aqueles relacionados ao despreparo da 

mão-de-obra local. De acordo com Marconi (2010), os municípios possuem servidores públicos com 

menos anos de escolaridade, se comparados aos servidores dos estados e do governo federal. A 

carência de pessoal qualificado, como destaca Rezende (2011, p. 181), “[...] obriga as administrações 

municipais a contratarem serviços de profissionais especializados por meio de empresas terceirizadas, 

justificados pela inviabilidade de se manter pessoal próprio e, também, pelo caráter sazonal de certas 

atividades”. 

Esse cenário pode gerar problemas como a ineficiência e a ineficácia das políticas públicas, o 

desperdício, a falta de transparência e outros resultados negativos que tornam a gestão pública 

municipal mais um problema do que uma esperança para os cidadãos, de terem suas demandas 

atendidas. Diante disso, justifica-se a existência de projetos que colocassem os alunos do CSAP em 

contato com a realidade das administrações públicas dos municípios de Minas Gerais. Uma vez que os 

alunos poderiam ajudá-los na identificação desses problemas e na busca por soluções, conformando-se 

com a ideia de que mudanças organizacionais podem ser induzidas por agentes externos que colocam 

em questão a rotina e a cultura já cristalizadas nessas organizações. 

Por outro lado, confrontar a realidade local com conhecimentos acadêmicos adquiridos  durante a sua 

graduação, pode promover a ampliação da capacidade de percepção dessa realidade, com seus limites 

e potencialidades. A proposta é que os projetos fossem capazes de propiciar uma experiência aos 

participantes, que os permitam posteriormente atuar de forma diferenciada nas diversas situações de 

sua trajetória profissional e pessoal e com elevado compromisso social. Neste sentido, este projeto 

deverá produzir um conhecimento para além do puramente acadêmico, uma vez que o conhecimento 

gerado será fruto de uma troca de saberes, do confronto entre o mundo das ideias e a realidade 

(GERI/EG/FJP, 2015). 

O Programa de Imersão coordenado pela Gerência de Extensão e Relações Institucionais da Escola de 

Governo é oferecido nas modalidades: Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem, Projeto 10Envolver Capacidades e ainda o Projeto Rondon, este último de responsabilidade 

do Ministério da Defesa. 

Os Programas de Imersão são desenvolvidos em conformidade com a metodologia de pesquisa-ação, 

na qual o estudante atua e, ao mesmo tempo, aprende em conjunto com a comunidade local por meio 

da troca de saberes, de experiências e da vivência, solidificando, assim, seus conhecimentos 

acadêmicos. E, ao desenvolver uma prática contextualizada, é capaz de questiona-los, valida-los e/ou 

retifica-los (TRIPP, 2005). 

Os discentes são preparados por um professor orientador durante o semestre letivo para elaboração do 

pré-diagnóstico do município e elaboração do planejamento inicial, que norteará as ações na 
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localidade. Enquanto prática compartilhada e desenvolvida pela pesquisa-ação, a definição de quais 

serão as ações a serem desenvolvidas somente ocorrerão após os estudantes, in loco, conversarem com 

os servidores e demais envolvidos em busca de compreender as demandas e os recursos disponíveis. 

Embora o planejamento seja importante, mantem-se um alto grau de  flexibilidade para ouvir os 

gestores e moradores locais e garantir que a imersão se concretize a partir dessa troca de experiências, 

vivências e diferentes saberes. 

A seguir, serão apresentados o Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem e o 10Envolver Capacidades, a forma de funcionamento de cada um deles, com vistas a 

analisar sua implementação e os resultados alcançados. 

4. Prinagem 

O Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem) trata-se de uma atividade 

de imersão que propicia aos discentes do CSAP a experiência de atuação junto às administrações 

públicas municipais do estado de Minas Gerais, assessorando tecnicamente os municípios em áreas 

tais como: gestão e avaliação de projetos e políticas públicas; mapeamento e redesenho de processos; e 

fortalecimento de ações voltadas para a participação social. Sua proposta é que seja realizado por dois 

a três estudantes por município durante o período de férias preferencialmente fora da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte por um período de quatro semanas, de modo a ser possível aos 

estudantes interagirem com os agentes da administração e a comunidade local e ainda notarem os 

desafios do dia-a-dia da gestão municipal. 

O Prinagem é desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais, que, ao manifestarem interesse 

em receber os estudantes, assinam com a Fundação João Pinheiro um Termo de Cooperação Técnica. 

Trata-se de um instrumento de acordo sem repasse de recursos publicado no Diário Oficial de Minas 

Gerais em que as prefeituras se responsabilizam pelo transporte, hospedagem e alimentação dos 

estudantes, e ainda indicam uma pessoa de referência na administração municipal, que será o tutor da 

equipe de alunos durante a imersão. Cumpre à Fundação João Pinheiro selecionar e preparar os 

estudantes que permanecerão no município, garantir um professor orientador e providenciar o seguro 

de acidentes pessoais para os alunos. 

Para sua execução, semestralmente ocorrem as seguintes etapas: a) divulgação do Programa e 

recebimento das manifestações das prefeituras; b) publicação do Termo de Cooperação Técnica; c) 

seleção dos alunos e professores; d) preparação; e) imersão; g) conclusão: produção do Relatório, 

resposta dos questionários e apresentação das atividades em Seminário. 

A etapa de divulgação consiste em apresentar às prefeituras o Programa em canais de comunicação do 

governo de Minas Gerais, estabelecendo um prazo máximo para que elas manifestem interesse. A 

divulgação é realizada através do site da Escola de Governo e dos canais de comunicação do governo 
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de Minas Gerais, devido à parceria com a Secretaria de Estado de Governo, que incluiu o Prinagem no 

Catálogo de Serviços do Governo de Minas Gerais aos Municípios7 e vem divulgando o Programa em 

informativos digitais e no portal Agência Minas. Ao fazer contato com a Geri, a prefeitura recebe por 

e-mail um documento explicativo sobre o Programa, além da minuta de acordo de cooperação. 

O município passa a ser considerado apto para participação no Prinagem a partir do envio do termo de 

cooperação assinado à FJP. São priorizados municípios de pequeno porte que apresentam baixos 

indicadores socioeconômicos e maior escassez de recursos financeiros e técnicos. São atendidos por 

edição cerca de 10 municípios, dada à quantidade de estudantes no Curso e o fato de que ocorrem duas 

edições do Prinagem por ano, além da existência de outros projetos de imersão, como o 10Envolver 

Capacidades e o Projeto Rondon. 

Formalizada a parceria com o município com a publicação do Termo de Cooperação Técnica, a 

terceira etapa consiste em selecionar os estudantes para participarem do Programa, ao mesmo tempo 

em que se inicia o diálogo para compreender quais são as demandas apresentadas por parte das 

administrações municipais para as intervenções dos estudantes. Trata-se de um estágio relevante para a 

preparação dos estudantes e ainda identificação do orientador, definido entre os professores e 

pesquisadores da Fundação João Pinheiro. 

Determinados os alunos e professores que irão participar, na quarta etapa os alunos são instruídos 

sobre os objetivos do Programa e seus resultados esperados, apresentados aos seus professores 

orientadores e às demandas definidas pela administração municipal. Os discentes selecionados são 

preparados, a partir da construção de um pré-diagnóstico do município, para as atividades a serem 

desenvolvidas no período de imersão. O objetivo é acelerar o processo de aprendizado dos alunos e 

ampliar as suas possibilidades de interlocução com os diversos segmentos do município, de forma a 

facilitar o processo de imersão. Assim, nessa etapa, buscar-se-á dados e informações que possam 

auxiliar o conhecimento do município e de sua organização social e econômica e, na medida do 

possível, identificar elementos de relevância para a atuação da Administração Pública Municipal. 

Nesse momento há um contato mais intenso com a administração municipal com vistas explanar sobre 

os objetivos e limites do Programa, alinhando expectativas. Além disso, a gestão local indicará um 

tutor, uma pessoa de referência para acompanhar e facilitar o trabalho dos estudantes durante a 

imersão. Por sua vez, os alunos assinam um Termo de Compromisso em que declaram estar cientes de 

suas responsabilidades no processo. 

                                                   
7 O Catálogo de Serviços do Governo de Minas Gerais aos Municípios reúne os serviços ofertados pelo Estado 
às prefeituras, buscando a divulgação dos serviços disponibilizados pelo governo estadual aos municípios. O 
documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Apoio aos Municípios (GTAM), que é composto por 
representantes de todas as Secretarias de Estado. 
As informações sobre o Prinagem estão na página 223 da 2ª edição do Catálogo, que pode ser encontrada 
no endereço eletrônico 
<http://governo.mg.gov.br/Images/ckeditor/xdh1q3dj.m2dVERS%C3%83O%20ATUALIZADA%202017%20-
%20Catalogo%20de%20Servicos.pdf> 
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Como já mencionado, é realizado um planejamento inicial das ações que serão executadas, 

configurando-se, contudo, uma sugestão, um guia, que somente de concretizará (ou não) após a 

chegada dos estudantes no município e conhecimento das demandas in loco. 

Durante o período em que os alunos permanecem no município, em especial na primeira semana, será 

realizada uma agenda de “conhecimento da administração pública e da realidade do município” com 

atividades programadas. Essa agenda visa definir atividades que possibilitem aos estudantes conhecer 

a realidade do município e confrontá-la com o pré-diagnóstico elaborado no período de planejamento 

da imersão. Deverão ser previstas para essa semana atividades como reuniões e observações 

participantes, objetivando compreender melhor a rotina e o desenvolvimento socioeconômico, as 

condições de desenvolvimento e a vida cultural. 

Enquanto permanecem no município, os alunos recebem o suporte, via e-mail ou celular, do professor 

orientador, que é responsável por supervisionar as atividades de campo, incluindo a coleta de dados e 

informações, indicando bibliografias, fazendo sugestões e validando as atividades realizadas. Os 

discentes também são instruídos sobre propor atividades possíveis de serem realizadas, dado o período 

que permanecerão no município, percebendo o contexto e propondo melhorias. 

Destaca-se que a proposta de trabalho dos estudantes nos municípios não se caracteriza como uma 

atividade de consultoria. Embora os alunos possam auxiliar no assessoramento técnico nas áreas de 

políticas públicas, gestão de projetos, mapeamento e redesenho de processos, gestão de pessoas e 

administração de materiais e patrimônio, o cerne das atividades é a sua implementação em conjunto 

com os servidores locais e com a comunidade, estando estas sempre pautadas na realidade e nas 

disponibilidades que as prefeituras apresentam. 

Ao final do período de imersão, especialmente na última semana de estadia no município, os 

estudantes iniciam um plano de ação junto com os setores da administração pública municipal nos 

quais se atuou, concluindo as atividades desenvolvidas, repassando as informações e tirando dúvidas 

com vistas a estimular e buscar a possível continuidade das atividades até então construídas. Essa 

etapa geralmente é apresentada ao município em forma de seminário organizado de forma conjunta 

entre a administração pública local e os estudantes participantes da imersão. Esse período de 

consolidação de aprendizados é importante tanto para o município quanto para os alunos, cada qual 

aproveitando da experiência à sua maneira e natureza. 

Concluído o tempo de imersão e retornando os alunos para Belo Horizonte, estes devem produzir um 

Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas, seus desafios e potencialidades, que é entregue à 

Geri com vistas ao compartilhamento dos aprendizados e à gestão da informação. Ademais, os 

estudantes respondem ao questionário em que expressam sua percepção em relação à experiência da 

imersão e ainda produzem uma apresentação sintetizando os pontos centrais que representam as 

experiências, dificuldades, resultados e aprendizados de cada imersão. A cada início de semestre letivo 
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as experiências das imersões são socializadas com os alunos e servidores da Fundação João Pinheiro 

em um Seminário promovido pela Geri. 

5. 10Envolver Capacidades 

O estado de Minas Gerais conta com 853 municípios dos quais, observando os indicadores do Índice 

Mineiro de Responsabilidade Social8, alguns ainda não atingiram um nível de desenvolvimento 

socioeconômico considerado desejável para a garantia da qualidade de vida de seus cidadãos. Ente as 

estratégias que têm sido articuladas pelo poder público em relação a essa situação identifica-se o 

projeto 10Envolver, de iniciativa da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Esse Projeto tem o objetivo através do 

fortalecimento dos conselhos municipais, das associações comunitárias, dos sindicatos, das escolas e 

de outras instâncias de participação popular, contribuir para a melhoria das condições de vida nos dez 

municípios mineiros com os menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

segundo os dados de 2000 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO9, 2017). 

A CIMOS é uma estrutura do MPMG cuja finalidade é promover a interlocução e a articulação entre 

os Promotores de Justiça, instituições públicas e a sociedade civil organizada, a fim de garantir a 

efetivação da participação social nas políticas públicas e institucionais. Sua atuação é no sentido de 

articular espaços dialógicos com os diversos sujeitos, grupos e movimentos sociais voltados às 

questões de participação e inclusão sociais, bem como de formação cidadã (MINISTÉRIO 

PÚBLICO10, 2017). 

Em 2015, a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro celebrou um acordo de cooperação com a 

CIMOS Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dando origem a um eixo 

específico do Projeto 10 Envolver, denominado 10Envolver Capacidades. O objetivo deste eixo é a 

melhoria das capacidades administrativas e o fortalecimento e aprimoramento da participação social 

em municípios com baixo IDH-M a partir do envio de um grupo de 08 estudantes do curso de 

Administração Pública para atuação na gestão municipal. 

Semestralmente o Projeto se desenvolve nas seguintes etapas: a) definição do município e da data da 

imersão; b) seleção dos estudantes e professor c) preparação e visita prévia ao município; d) imersão; 

e) conclusão: produção do Relatório, resposta dos questionários e apresentação das atividades em 

                                                   
8 Índice coordenado pela Fundação João Pinheiro e composto por indicadores que retratam em 10 
dimensões (saúde, educação, assistência social, segurança pública, saneamento e habitação, meio ambiente, 
cultura, esporte e turismo, renda e emprego, finanças públicas) a situação municipal, o esforço das políticas 
públicas para atuar frente à situação observada e as características da gestão municipal. 
9 Informações extraídas do site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
https://www.mpmg.mp.br/areas-de- atuacao/defesa-do-cidadao/inclusao-e-mobilizacao-
sociais/apresentacao/- Acesso em primeiro semestre de 2017 
10 Idem item 7.. 
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Seminário. 

A etapa de definição do município e a data da imersão é de responsabilidade da CIMOS, que com base 

em seu planejamento e progresso das atividades do 10Envolver junto administrações locais, indica 

qual será contemplado naquela edição. Definida a data, a Geri seleciona um grupo de oito estudantes e 

o professor orientador. A etapa de preparação envolve a realização de reunião para apresentar o 

Projeto, sua proposta e desafios; além disso, os estudantes produzem um pré-diagnóstico sobre o 

município, com base nos registros do 10Envolver e demais fontes relevantes, enquanto representantes 

da CIMOS fazem uma visita prévia ao município explicando a proposta do projeto e levantando 

demandas tanto da administração municipal quanto das lideranças locais. 

A imersão no município ocorre durante duas semanas durante o período de férias escolares, e diferente 

do Prinagem, no 10Envolver Capacidades o professor orientador da FJP e um servidor do Ministério 

Público Estadual acompanham os estudantes in loco. As atividades do 10Envolver Capacidades são 

focadas em duas grandes áreas temáticas: fortalecimento da gestão pública  municipal, e atividades de 

participação social e cidadania. Dentre as atividades realizadas estão os encontros técnicos com os 

secretários municipais em busca de alternativas para resolução de problemas e aprimoramento das 

políticas públicas, bem como diversas oficinas com a comunidade. 

Em conformidade com os princípios de atuação da CIMOS e considerando o trabalho que esta 

Coordenadoria realiza nos municípios, o Projeto 10Envolver Capacidades baseia sua metodologia, de 

maneira prioritária, na construção conjunta e horizontal da tomada de decisões. Desde as reuniões 

iniciais para diagnóstico das demandas municipais realizadas entre representantes do Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG), da Administração Pública do município de a ser visitado e de seus 

habitantes até a execução do Projeto (e acompanhamento das ações propostas) é privilegiado o diálogo 

entre os atores envolvidos em busca de soluções construídas que representem o coletivo. 

Assim como no caso do Prinagem, concluído o tempo de imersão o grupo produz um  

Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas, seus desafios e potencialidades, que é validado pela 

CIMOS e entregue à Geri com vistas ao compartilhamento dos aprendizados e à gestão da informação. 

Também é necessário responder ao questionário em que expressando individualmente sua percepção 

em relação à experiência da imersão e ainda produzem uma apresentação sintetizando os pontos 

centrais que representam as experiências, dificuldades, resultados e aprendizados da imersão. 

6. Analisando os resultados 

Até aqui foram apresentados a proposta e o funcionamento do Programa de Imersão Municipal na 

Escola de Governo, especificamente o Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem e o 10Envolver Capacidades, retomando seu histórico de concepção e procedimentos. Esta 

seção presta-se a analisar seus resultados, a partir do sentido que foi construído para a imersão 
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municipal na EG e os alcances obtidos nas três edições do Prinagem e em 06 edições do 10Envolver 

Capacidades. 

O Projeto10Envolver Capacidades iniciou-se em janeiro de 2016, enviando quarenta e oito estudantes 

a seis municípios de Minas Gerais, identificados entre os dez menores IDH-M do estado. Por sua vez, 

a primeira edição do Prinagem ocorreu em julho de 2016 e até agosto de 2017 cinquenta e dois 

estudantes do Curso de Administração Pública foram enviados a dezenove municípios em diferentes 

regiões do estado de Minas Gerais. 

Para realização dessa análise foram considerados os Relatórios e apresentações fornecidos pelos 

estudantes, e ainda foram enviados questionários de avaliação do Programa para a totalidade dos 

estudantes participantes e das administrações municipais que já receberam o Programa. Os 

questionários foram aplicados nos meses de julho e agosto de 2017. 

Em relação ao questionário, todos os alunos que participaram do Programa de Imersão responderam, 

originando 100 respostas. Das 25 administrações municipais contempladas, foram recebidas respostas 

de 15 delas, de modo que do ponto de vista da representatividade as conclusões da análise das 

respostas dos tutores da administração local são limitadas, apesar disso ainda são relevantes para 

indicar as impressões de parte dos parceiros do Programa, de como estes perceberam as atividades 

desenvolvidas, e quais foram suas sugestões. 

No que diz respeito ao número de períodos do curso de Administração Pública, já completados pelos 

estudantes quando da realização da imersão, o gráfico 01 aponta que 25% dos estudantes cursaram até 

o quarto período e 35% até o quinto período. Trata-se de um aspecto relevante a ser observado, para se 

considerar o grau de conhecimento dos estudantes em relação a determinadas disciplinas do curso que 

são requeridas para sua aplicação no desenvolvimento do trabalho na imersão, e ainda o 

amadurecimento do jovem no curso.   
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GRÁFICO 01 – Número de períodos do CSAP já completados pelos estudantes 
quando da realização da imersão 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados obtidos dos questionários aplicados pela Geri aos 

estudantes em julho de 2017, referentes às edições de 2016/2, 2017/1 e 2017/2. 

A partir da leitura e análise dos Relatórios Finais apresentados pelos estudantes em relação às 

atividades por eles desempenhadas nos municípios, foram levantadas as principais intervenções 

realizadas pelos discentes durante a imersão. Como descrito na apresentação do Programa de Imersão 

Municipal, durante o período de preparação são feitos contatos com a administração municipal para a 

identificação das principais demandas a serem contempladas pelos estudantes, com o propósito de que 

estes já se organizem junto aos professores orientadores, levantando dados, materiais e preparando 

oficinas. 

As categorias de tarefas desempenhadas pelos estudantes do Curso de Administração Pública, em 

geral estão relacionadas com: (1) Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos municipais; (2) 

Aprimoramento do processo de licitação e compras; (3) Construção de manuais para orientação dos 

servidores municipais; (4) Diagnóstico, mapeamento e proposição de melhorias de processos e 

políticas públicas; (5) Oficinas com a comunidade; (6) Oficinas com vereadores; (7) Oficinas com 

Conselheiros de políticas públicas e Associações do Terceiro Setor; (8) Oficinas com secretários 

municipais; (9) Organização de estoque e controle de materiais; (10) Suporte na adequação do site da 

prefeitura às exigências da Lei de Acesso à Informação. 

O quadro a seguir apresenta os municípios contemplados pelo Programa de Imersão Municipal e as 

atividades desenvolvidas, de acordo com as categorias identificadas conforme numeração já 

apresentada.  
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QUADRO 01- Categorias de atividades realizadas por município nos Programas de 
Imersão Municipal, em 2016 e 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

(1) Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos municipais; (2) 
Aprimoramento do processo de licitação e compras; (3) Construção de 
manuais para orientação dos servidores municipais; (4) Diagnóstico, 
mapeamento e proposição de melhorias de processos e políticas públicas; 
(5) Oficinas com a comunidade; (6) Oficinas com vereadores; (7) Oficinas 
com Conselheiros de políticas públicas e Associações do Terceiro Setor; (8) 
Oficinas com secretários municipais; (9) Organização de estoque e controle 
de materiais; (10) Suporte na adequação do site da prefeitura às exigências 
da Lei de Acesso à Informação. 

A partir do quadro apresentado, verifica-se que em quase a totalidade dos municípios, especificamente 

em 22 das 25 cidades contempladas, foram realizadas atividades relacionadas ao “Diagnóstico e 

proposição de melhorias de processos e políticas públicas”. Além disso, a colaboração na elaboração 

de leis orçamentárias e de planos municipais e, ainda, o aprimoramento do processo de licitação e 

compras também ganham notoriedade. 

Destaca-se que as mencionadas atividades foram desempenhadas em diferentes áreas, abrangendo, 
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portanto, temáticas variadas. Por exemplo, o “Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos 

municipais” foi realizado tanto pelos estudantes em Bom Despacho, quanto pelos estudantes em 

Mateus Leme e em Moeda. Todavia, enquanto os primeiros elaboraram as Metas para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Organização das Nações Unidas, para inserção no Plano 

Plurianual 2018-2022 do Município, em Mateus Leme os discentes prestaram suporte na elaboração 

do Plano Municipal de Turismo e em Moeda foi elaborado um relatório sobre a gestão fiscal do 

município. 

Em relação ao “Diagnóstico e proposição de melhorias de processos e políticas públicas” esta ação foi 

realizada nos municípios de Araçuaí, Ribeirão das Neves, Guanhães e São Brás do Suaçuí, entre 

outros municípios. Em Araçuaí, o processo de recepção do Hospital Municipal foi estudado e 

redesenhado; em Ribeirão das Neves os alunos mapearam os processos existentes na Superintendência 

de Ordenação Territorial, como Declaração de Conformidade, Denúncias, Projetos Arquitetônicos 

Institucionais, Vistoria para Aluguéis; em Guanhães redesenhou-se o processo de atendimento ao 

público na prefeitura, enquanto em São Brás do Suaçuí a política pública de saneamento básico foi 

estudada com base na Política Nacional de Saneamento Básico e outros instrumentos legais, 

originando sugestões de melhoria e ainda uma minuta de lei para regulamentar o tratamento de água e 

esgoto no município. 

Constata-se ainda que nos municípios contemplados pelo Projeto 10Envolver Capacidades, quais 

sejam: Bonito de Minas, Crisólita, Indaiabira, Monte Formoso, Pai Pedro e Setubinha, em geral são 

realizadas mais atividades estas são distribuídas em quase todas as categorias, uma vez que nesse 

projeto é mobilizado um grupo de oito alunos, que mediante as demandas municipais subdividem-se 

em grupos menores e atuam em diferentes frentes. 

Ao examinar a estrutura curricular do Curso de Administração Pública e considerando as categorias de 

atividades desenvolvidas, nota-se que as principais disciplinas que proporcionam elementos para a 

realização das tarefas propostas na imersão são distribuídas entre o segundo e o sexto período do 

curso. As disciplinas Sociologia das Organizações (2º período), Direito Constitucional (2º período), 

Gestão de Processos e Estruturas Organizacionais (3º período), Administração Pública (3º período), 

Contabilidade Pública (3º período) e Direito Administrativo I (3º período) apresentam uma visão geral 

do contexto, legislações e funcionamento da administração pública, lançando base para o 

desenvolvimento das intervenções no município. 

Essas disciplinas são ministradas até o terceiro período, de maneira que o estudante do CSAP que 

realiza a imersão, ainda que não tenha o conhecimento específico da temática a ser trabalhada, já 

apreendeu os fundamentos da administração pública e seus processos; há ainda o suporte e orientação 

do professor orientador, de forma as propostas apresentadas pela administração municipal podem ser 

realizadas pelos estudantes. O quarto, quinto e o sexto períodos trarão aos discentes maior maturação 
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em relação à Administração Pública e ainda disciplinas específicas, que aprofundam o conhecimento e 

apresentam outras instrumentalidades, o que é relevante, mas não essencial para a realização das 

atividades durante a imersão. 

Quando questionados sobre a contribuição da imersão em sua formação e aprendizado no curso de 

Administração Pública, os estudantes tinham que assinalar quantas alternativas considerassem corretas 

em relação aos legados da experiência de realização da atividade de imersão municipal para sua 

trajetória: i) a imersão lhes possibilitou empregar na prática conceitos teóricos aprendidos no curso de 

graduação; ii) a imersão os estimulou a pensarem em soluções e propostas possíveis diante da 

realidade e problemas sociais e da administração pública local; iii) a imersão lhes possibilitou perceber 

realidades sociais diversas da qual convivem; iv) a imersão contribuiu para a formação dos discentes 

enquanto cidadãos; v) a imersão foi uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, relevantes para sua formação profissional. 

Da totalidade dos estudantes que responderam ao questionário, 87% considera que a imersão 

municipal os estimulou a pensar em soluções e propostas possíveis diante da realidade e problemas 

sociais; 78% indicou que a imersão possibilitou que eles percebessem realidades sociais diversas das 

quais conviviam; 76% afirma que a imersão oportunizou o emprego na prática de conceitos teóricos 

aprendidos no curso de graduação; 74% percebe que a imersão foi uma oportunidade de 

desenvolvimento de habilidades interpessoais, relevantes para sua formação profissional e ainda 71% 

indicou que a imersão contribuiu para sua formação enquanto cidadãos. 

As ponderações apresentadas pelos discentes estão relacionadas com: período de preparação da 

imersão, indicando que gostariam de ter mais clareza das demandas da administração municipal, e 

saber com mais antecedência informações sobre sua hospedagem e transporte; o fato de que alguns 

observaram que na Prefeitura os servidores não estavam cientes da proposta do projeto, ou em alguns 

casos não sabiam onde aloca-los; no caso do Prinagem sugeriu-se que os professores fossem em 

campo acompanha-los no município e ainda a possibilidade de realizar este projeto em grupo, como é 

no 10Envolver Capacidades. Foram ainda apresentadas observações em relação ao calendário previsto 

para a realização das imersões, de forma a garantir que todos os períodos já tenham finalizado suas 

aulas. Ainda assim, é possível inferir que do ponto de vista das manifestações dos estudantes, o 

primeiro objetivo específico do Programa de Imersão Municipal, qual seja “fomentar a formação 

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a pensar em soluções para os problemas complexos 

enfrentados frente aos recursos disponíveis” está sendo abarcado nessas três edições do Prinagem e 

seis edições do 10Envolver Capacidades. 

Entretanto, em relação à percepção dos resultados dos projetos desenvolvidos nos municípios, a 

opinião dos estudantes em relação aos alcances das ações para melhoria da gestão pública é menos 
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otimista. Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 a não observância de contribuições e 10 a compreensão de 

que as atividades realizadas resolveram os problemas apresentados e iniciaram mudanças possíveis de 

serem continuadas em médio e longo prazo, 67% dos discentes indicou que as contribuições atingem 

entre 6 e 8. Algumas das principais justificativas apontadas para essa definição são a falta de 

acompanhamento posterior das ações propostas, a dependência de servidores locais para a 

implementação das melhorias apontadas, que podem ou não as efetivar, a brevidade e pontualidade das 

intervenções frente à realidade municipal e ainda a insuficiência do período de realização da imersão 

para a realização de mudanças e melhorias no município. Seguem alguns depoimentos sobre os 

resultados das intervenções efetuadas. 

Muitas das nossas proposições e ferramentas criadas dependem do engajamento dos 
servidores em continuar a utiliza-las depois que a imersão acabasse, por isso, é um 
pouco difícil mensurar o real impacto. Entretanto, acredito já termos contribuído 
bastante com o simples fato de termos aproximado diversos atores dentro da 
prefeitura (ESTUDANTE A). 

Infelizmente os problemas são sistêmicos, enraizados (ESTUDANTE B). 

Creio que foi bastante útil pois facilitou o acesso da prefeitura a diversos sites 
relativos a convênios, além de dar as instruções para sua prática correta, bem como a 
prestação de contas. Além disso, na área de saúde ajudamos a desafogar os agentes 
realizando entrevistas necessárias para a melhor realização da conferência de saúde 
que ocorreria no município, servindo como base para a elaboração do PPA 
(ESTUDANTE C). 

Entre as sugestões apresentadas pelos discentes estão: incentiva-los a elaborarem artigos sobre as 

experiências de imersão; a necessidade de reforçar com as administrações municipais os limites do 

Programa e as possibilidades de atuação dos estudantes, visto que, segundo os participantes, alguns 

servidores locais não compreendiam em que os alunos poderiam colaborar e quais atribuições lhes 

incumbir. Ainda nessa linha sugeriu-se a delimitação mais precisa das demandas das administrações 

municipais antes da imersão, pois os estudantes manifestaram se sentir pouco preparados por não 

saberem exatamente o que vão desenvolver no município. Uma das etapas do processo da imersão 

municipal é o contato e levantamento com as prefeituras em relação às atividades requeridas para 

serem foco dos estudantes, realizado pela Geri; entretanto, de acordo com os técnicos da Gerência de 

Extensão, algumas administrações não conseguem objetivar suas demandas e por vezes ao chegar in 

loco as demandas levantadas não têm condições de ser executadas por fatores limitadores locais e que 

não poderiam ser previstos sem estar no município, conversar com os atores e observar os processos. 

Sendo assim, o procedimento que vem sendo adotado e precisa de aprimoramento é a orientação 

anterior aos discentes para estudarem e organizarem materiais para atuação nas categorias de 

atividades mais demandadas e ainda os preparar para, in loco, observarem as dinâmicas e 

possibilidades de execução então definirem, em acordo com o professor orientador e o tutor, as tarefas 

a serem empreendidas. 
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O aspecto da falta de acompanhamento da administração municipal após a realização da imersão tem 

provocado reflexões de propostas para o aprimoramento do Programa. Atualmente a cada edição 

observa-se entre os municípios menores e com indicadores socioeconômicos desfavoráveis quais 

teriam interesse de participar novamente do Programa, preparando as duplas que vão para essa 

localidade para desenvolverem planos de ação a serem executados pela administração local ao longo 

do semestre, quando outra dupla irá atuar no município e continuar no desenvolvimento dos projetos 

iniciados. Desse modo, a experiência piloto foi o município de Itamarandiba, que desde o início do 

Programa mostrou-se interessado em participar do Programa e por isso recebeu alunos da Fundação 

João Pinheiro por 02 edições, com vistas a continuar o trabalho que se iniciou, e ao mesmo tempo ser 

esse experimento da possibilidade de estruturar essa proposta de continuidade das ações. 

Em relação aos tutores na administração local, foram coletadas informações sobre o processo de 

imersão, desde a divulgação, por exemplo, a partir de quais mídias a prefeitura soube do Programa, até 

a percepção em relação à atuação e conhecimento dos estudantes e às contribuições do trabalho 

desempenhado além de coletar sugestões. 

No que concerne à atuação e conhecimento dos estudantes, das quinze respostas recebidas, avaliando 

as competências pontualidade, assiduidade, iniciativa, organização, relacionamento interpessoal, 

respeito, comunicação, criatividade e comprometimento, 12 informaram que os estudantes atenderam 

totalmente os requisitos, e 03 indicaram que os estudantes atenderam aos requisitos. Nenhum dos 3 

apresentou alguma observação específica em relação aos estudantes. Os quinze tutores que 

responderam ao questionário apontaram que os discentes dispunham de conhecimento técnico para 

desenvolver as atividades propostas de forma adequada. 

Por sua vez, a percepção dos efeitos dos projetos executados na imersão para a melhoria da 

administração pública municipal, em uma escala de 1 a 10 sendo 1 o entendimento de que não houve 

contribuições ao município e 10 que as atividades realizadas resolveram os problemas apresentados e 

iniciaram mudanças possíveis de serem continuadas em médio e longo prazo, 14 dos 15 tutores 

informaram que essa contribuição alcançou entre 8 e 10 e um tutor apontou nota 5, contudo não 

apresentou suas motivações. A seguir são apresentados relatos dos tutores em relação a experiência da 

imersão nos municípios obtidos nas respostas dos questionários. 

São com estas experiências que avançamos e avançaremos cada vez mais para que 
possamos nos tornar ainda mais gestores e servidores públicos de excelência 
(TUTOR A). 

Muito válido a participação dos estudantes da FJP para dar caminhos para melhorar 
as tomadas de decisões da administração pública (TUTOR B). 

O programa de "Imersão ' é uma oportunidade fantástica de troca de experiências 
entre as administrações municipais e a Escola de Governo. Os alunos podem 
contribuir muito para a melhoria da gestão nos municípios. Estamos esperando os 
próximos (TUTOR C). 
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Das sugestões apresentadas pelos tutores estão a de estender o tempo de imersão, de dividir os 

estudantes para atuarem separados em frentes diferentes (atualmente no Prinagem as duplas ou trios 

juntos na mesma atividade, apenas no 10Envolver que os alunos se subdividem em áreas) e ainda de 

promover seminários regionais para divulgação do Programa e da Fundação João Pinheiro para outros 

municípios. 

Por fim, em relação ao objetivo de “garantir um compromisso de atuação pela de redução das 

desigualdades sociais e promoção de maior equilíbrio regional”, atentando para o alcance do Programa 

de Imersão Municipal nas regiões de Minas Gerais, observa-se que durante os anos de 2016 e 2017 já 

foram contemplados 25 municípios do estado, os quais se encontram em diferentes regiões de Minas 

Gerais, tal como apresentado na Figura 1. 

FIGURA 01 – Distribuição dos municípios contemplados pelo Programa de 
Imersão Municipal em Minas Gerais, 2016 e 2017 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados da Gerência de Extensão e Relações 

Institucionais/EG/FJP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo de caso e das análises realizadas, considera-se que o Programa de Imersão 

Municipal tem logrado resultados positivos enquanto uma atividade de extensão na formação de 

especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Tanto o 10Envolver Capacidades quanto o 

Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal - Prinagem, ao proporcionarem a 
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vivência da esfera municipal e a atuação a partir de problemas cotidianos da gestão e da troca de 

saberes com servidores e comunidade local, configuram-se como uma oportunidade de 

desenvolvimento dos estudantes. 

A análise das respostas obtidas pelos questionários tratou-se do primeiro esforço de detectar e 

compreender a execução dos procedimentos de implantação Programa, com vistas identificar as 

insuficiências em sua elaboração, bem como as dificuldades e obstáculos à implementação gerando 

dados para sua reprogramação, ao mesmo tempo obter um indicador de se ele tem progredido na 

direção de seus objetivos propostos. Sendo assim, com base nas percepções apresentadas pelos 

estudantes e pelos tutores locais, o Programa tem alcançado o objetivo de oportunizar a formação 

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a desenvolver atitudes e pensar em soluções para os 

problemas complexos enfrentados frente aos recursos disponíveis. 

Em relação às necessidades de ajustes e pontos de atenção, tem-se a importância de garantir que os 

discentes participantes do Programa possuam uma bagagem de aspectos básicos do curso de 

Administração Pública, que os permita efetivar as propostas apresentadas pelas gestões municipais. 

Sendo assim a priorização de alunos que já tenham cursado no mínimo o terceiro período, ou ainda a 

combinação de estudantes mais adiantados no curso com outros mais recentes são possibilidades. 

Outro ponto que ainda demanda ajustes é no processo de levantamento das demandas municipais, a 

fim de extrair o maior número de informações sobre as realidades das prefeituras, com o objetivo de 

preparar os estudantes. Ainda assim, compreende-se que parte da inquietação de não ter seu objeto de 

intervenção totalmente delimitado deve ser trabalhado com os estudantes na perspectiva de 

alinhamento de expectativas e na preparação para o desenvolvimento da habilidade de observar, 

identificar e fomentar possibilidades de atuação, quando in loco. 

Das sugestões apresentadas pelos estudantes, a possibilidade de estimula-los a produzir artigos 

relatando as experiências de imersão apresenta-se como uma recomendação que pode ser incorporada 

ao processo de Imersão Municipal, uma vez que potencializa a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e ainda possibilita o registro e propagação dos aprendizados.  
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