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Números da extensão em 2019:

158
alunos da EG envolvidos em 

projetos de extensão

70% 
dos alunos matriculados 

envolvidos com extensão.

16 
projetos de extensão 

diferentes executados

168
beneficiários dos projetos 

sociais

29 
municípios atendidos só em 

2019

83
alunos envolvidos com 

imersão 
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POP RUA – MONTES CLAROS

Fruto da parceria entre a FJP e o

Ministério Público de Minas Gerais, o

projeto tem por objetivo a realização de

um diagnóstico da população que mora

na rua no município de Montes Claros.

Em novembro e dezembro, os alunos

fizeram duas visitas de campo para

realizar a mobilização da rede social e

assistencial, discussão dos questionários

e o mapeamento coletivo dos fluxos das

pessoas moradoras de rua. O projeto é

coordenado pelo professor Frederico

Poley.

PROJETOS SOCIAIS

Entre os projetos executados em 2019 estão os projetos sociais, como o Fica

Ativo! Repensar e o Fica Ativo! Cidadania, desenvolvidos em escolas

públicas. Os encontros ocorreram com adolescentes do Conjunto Felicidade

e o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no bairro Minas Caixa.

Além disso, dois cursinhos populares foram levados a cabo durante o ano: o

Cursinho Educar, preparatório para o Enem, e o cursinho preparatório

para a prova do Encceja, destinados ao público da EJA.
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Em outubro, o Observatório das

Desigualdades participou do evento

Agenda 2030: Como a Ciência Pode

Favorecer o Desenvolvimento

Sustentável”, organizado pela Fiocruz

em parceria com a FJP, direcionando

debates para alunos do ensino médio

da rede pública.

OBSERVATÓRIO DAS 

DESIGUALDADES SOCIAIS

Realizado em parceria com o

Conselho Regional de Economia de

Minas Gerais, o projeto apresenta

discussões e dados relativos às

desigualdades sociais, suas causas e

consequências.

Durante o ano, quatro boletins foram

publicados, apresentando dados e

suscitando debates sobre:

• desigualdade de gênero e raça no

mercado de trabalho;

• violência e encarceramento em

uma sociedade desigual;

• desigualdades relacionadas a

oportunidades educacionais;

• desigualdade, tributação e gastos

públicos.

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (OPP)

O OPP é um projeto destinado à pesquisa e discussão sobre políticas públicas

desenvolvido em grupos temáticos sob orientação de professores da FJP.

Temas como economia comportamental no design de políticas públicas, new

public management no Japão, antifeminismo e políticas públicas, Marx e

administração pública e, por último, educação ambiental como política pública

foram objeto de estudo neste ano.

Alguns artigos foram apresentados, entre eles o do professor Alexandre

Queiroz juntamente com os alunos Alice Cheib, Fernanda Moura e João Victor

Teodoro, intitulado Estado de Bem Estar Social Frente a Questões de Gênero,

apresentado no V Encontro Mineiro dos Estudantes do Campo de Públicas.

Clique na imagem para acessar o site 

do Observatório:

http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/
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OFICINA DE TEATRO

No segundo semestre de 2019, a

equipe do Projeto Oficina de Teatro

montou a peça Sítio do Picapau

Amarelo, cujo enredo incentivava a

alimentação saudável e a leitura. Ela

foi apresentada para alunos de duas

escolas da rede pública de Belo

Horizonte no contexto da Semana

das Crianças. O público estimado foi

de 200 alunos.

SOCIEDADE DE DEBATES

O projeto foi retomado no primeiro

semestre de 2019, depois de um

período de hiato.

Os alunos promoviam debates

quinzenais de temas como limitação

da liberdade de expressão em uma

democracia, financiamento de

tratamentos alternativos via

SUS, avanço da fronteira agrícola e

cobrança de impostos para

financiamento de políticas de

igualdade social.

Depois de um ano de

desenvolvimento das práticas

relacionadas ao debate, em novembro,

a equipe realizou o 1° campeonato da

Sociedade de Debates da FJP, com a

participação de 32 estudantes de cinco

instituições de ensino superior

diferentes.
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Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal 

(Prinagem)

Já consolidado como projeto de imersão municipal da FJP, foram realizadas a

sexta e a sétima edição do Prinagem em 2019.

Nesse ano, também foram feitos os preparativos para a oitava edição, que

ocorrerá em janeiro e fevereiro de 2020. Como forma de melhorar o

alinhamento de demandas da prefeitura com o programa, problema

mencionado pelos alunos como necessário de ser aprimorado, foram feitas

reuniões preparatórias entre servidores das prefeituras, alunos, professor

orientador e equipe técnica da Geri.

Em novembro de 2019, o Prinagem foi um dos

vencedores do 23º Concurso de Inovação no

Setor Público organizado pela Escola

Nacional de Administração Pública (Enap),

validando a iniciativa como uma estratégia

relevante de fortalecimento das gestões

municipais e contribuição para o processo

formativo dos estudantes.

Atividades realizadas no Prinagem em 2019

• Carta de serviços públicos ao cidadão de

Serra do Salitre.

• Treinamento para os secretários sobre

responsabilidade na administração

pública de Alvinópolis.

• Recriação dos processos de licitação e

compras de Carandaí.

• Estudo sobre a situação financeira da

prefeitura de Itamarandiba frente aos

gastos com pessoal e a previdência

complementar.

• Oficina sobre participação social com

membros de conselhos municipais e

lideranças de Datas.

• Oficinas sobre formulação de políticas

públicas, inovação e empreendedorismo

no setor público de Lagoa Grande.

• Diagnóstico da gestão municipal de

Gonzaga.

• Oferta de oficinas com os servidores

sobre como elaborar projetos e planos

de trabalho no Serro.

• Estudo do funcionamento do orçamento

participativo, com proposição de

melhorias dos mecanismos de

participação social em Conceição do

Mato Dentro.
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10ENVOLVER CAPACIDADES

Em janeiro de 2019, a equipe da FJP e a do Ministério Público realizaram seu

trabalho em Gameleiras, norte de Minas Gerais, concluindo os dez municípios

previstos para o projeto 10Envolver Capacidades.

No município foram desenvolvidas atividades relacionadas à revisão dos

processos de licitação e compras e recursos humanos. A equipe ainda elaborou

material de referência e realizou oficinas sobre assistência social e, em conjunto

com a Secretaria de Meio Ambiente, estruturou um projeto de educação

ambiental.

Em maio, a Geri e o Ministério Público promoveram um seminário de avaliação

sobre o projeto 10Envolver Capacidades, momento de retomar o aprendizado e

os resultados de cada edição e de planejar os próximos passos.

A partir das discussões do seminário e da experiência adquirida nos municípios,

o projeto foi reformulado para atender os municípios das regiões Norte, Vale do

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. A partir de 2020, o novo nome do projeto

será Pontes para Cidadania.

PROJETO RONDON

A FJP participou de duas operações do Projeto Rondon. Em janeiro, oito

alunos e dois professores desenvolveram oficinas e atividades em Castelo do

Piauí (PI).

Em julho de 2019, a Operação teve lugar em Porto Acre, e foram realizadas

36 oficinas de diversos temas nas áreas de comunicação, tecnologia e

produção, meio ambiente e trabalho.


