

EDITALNº002/21,DE10DENOVEMBRODE2021 

A Fundação Ulysses Guimarães - FUG torna público que estarão abertas as
inscrições para os interessados em integrar o “M
 OVIMENTO - Escola deLíderes
da FUG”, aprovado em reunião do Conselho Editorial da FUG, nos termos deste
Edital: 
1.DAFINALIDADE 
1.1.Ainscriçãoparaoprocessoseletivoregidoporesteeditaldestina-seàseleção
delíderes,commandatoounão,visandoaqualificaçãoparaaparticipaçãonavida
políticaepartidária,emespecialnoprocessoeleitoralde2022. 
1.2. Esta seleção tem como objetivo capacitar os alunos selecionadosparaavida
política e para a atuação na gestão pública, como agentes protagonistas das
transformações almejadas pela nação, em especial no que se refere à militância
partidária. Também terá a finalidade de preparar liderançasquesejamcapazesde
participar ativamente da vida política, sendo regidas por ideais éticos comuns ao
MDBeseuposicionamentodeCentroDemocrático. 
2.DAHABILITAÇÃODOSESTADOS 
2.1. Este Edital garantirá a abertura de cinco turmas do Projeto “MOVIMENTO -
Escola de Líderes da FUG” para o ano de 2022, com 30 alunos selecionadosem
cadaumadelas. 
2.2. Os estados que desejarem criar turmas do Projeto “MOVIMENTO-Escolade
Líderes da FUG” deverão manifestar interesse e, posteriormente, apresentar
mobilizaçãopreliminarde,nomínimo,30interessados. 
2.3. A abertura das turmas nos estados dependerá de autorização da Fundação
Ulysses Guimarães Nacional, que considerará a ordemdeinscriçãodoestadoea
mobilizaçãocitadanoitem2.2. 
2.4.OsEstadosdeverãomanifestarinteresseformalpelaaberturadeturmaatravés
doe-mailmovimento@fundacaoulysses.org.br.  
I.

O prazo de envio da manifestação de interesse por parte dos estados será
das00h00dodia11/11/2021atéàs23h59dodia24/11/2021. 

3.DASINSCRIÇÕES 
3.1. Cada estado habilitado terá direito a 30 vagas, com divulgação da lista de
selecionadosedesuplentes,conformecronogramaqueconstaráemeditalpróprio. 



3.2.Sãocritériosparaarealizaçãodeinscriçãonestaseleção: 
a) teridademínimade16anos; 
b) terEnsinoMédio(concluídoouemandamento); 
c) estar em dia com as doses de vacinação da campanha contraaCOVID-19
(deacordocomafaixadefinidapelasautoridadeslocaisdesaúde); 
d) firmar termo de compromisso para realização das atividades no calendário
proposto, para cumprimento de carga horária mínima no que se refere às
aulasonlinee presençanaintegralidadedoseventospresenciais. 
3.3Ainscriçãodeveráserrealizadaexclusivamenteviainternet,preenchendotodos
oscampossolicitadosnoformuláriodeinscrição,disponívelnoendereçoeletrônico
www.fundacaoulysses.org.br/movimento/, respeitando os prazos estipulados em
editalpróprio. 
3.4.Osinteressadosdeverão,noatodeinscrição,obrigatoriamente,responderaos
seguintes questionamentos (300 a 600 caracteres),alémdefazeradevidacitação
emcasodeutilizaçãodeargumentosdeoutrosautores; 
I.
II.
III.
IV.
V.

Você acredita que a política pode transformar a sociedade? Por quê?
Qualéoseupapelcomocidadãonesseprocesso?; 
Quais sãoosprincipaisdesafiosdeumpartidopolíticonaconstruçãode
umpaísmaisjustoedesenvolvido? 
O que faz com que um agente político promissor se torne um ótimo
gestorpúblico? 
Historicamente, o MDB tem se posicionado com as teses de centro, na
política. Como você acredita que o partido deve atuarnaconstruçãode
umfuturomaisestáveleconvergenteparaoBrasil? 
Adesigualdadesocialéumachagaqueassolaonossopaísháséculos.
Qualé,nasuapercepção,opapelqueoMDBdeveexercerparagarantir
aigualdadedeoportunidades? 

3.5 O preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e as informações
prestadasserãodeinteiraresponsabilidadedo(a)interessado(a). 
3.6Antesdeconfirmarainscrição,o(a)interessado(a)deveráleropresenteEdital,
disponível
no
site
da
Fundação
Ulysses
Guimarães
(www.fundacaoulysses.org.br/movimento),
não
cabendo,
posteriormente,
interposiçãoderecursosoualegaçãodedesconhecimentodessasinformações. 
3.7 Havendo fraude ou falsidade das informações declaradas, o(a) interessado(a)
terásuainscriçãocancelada. 
3.8 A Fundação Ulysses Guimarães não se responsabilizará por solicitações de
inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica, no que tange à conexão
comainternet. 




4.DASELEÇÃO 
4.1.Ainscriçãoseráválidaparaoestadodafederaçãoondeoinscritotemdomicílio
eleitoral, e condicionado a abertura de turma pela Fundação Nacional naquele
estado. 
4.2.AseleçãoserácoordenadapelaComissãodeSeleção,compostapor: 
a) dois representantes indicados pela Fundação Ulysses Guimarães,
representaçãoestadual; 
b) dois representantes indicados pelo DiretórioEstadualdoMDBdorespectivo
estado; 
c) umrepresentanteindicadopeladaFundaçãoUlyssesGuimarãesNacional. 
4.3. A análise da comissão terá caráter subjetivo e avaliará coerência, coesão e
alinhamento do posicionamento do inscrito (a) com as diretrizes do MDB e da
FundaçãoUlyssesGuimarães. 
4.4 A seleção seráregidaporesteEdital,porseuseditaispróprioseavisos,eterá
seus informes divulgados na íntegra no site da Fundação Ulysses Guimarães
(www.fundacaoulysses.org.br/movimento/), com avisos prévios nas suas redes
sociais. 
5.DADIVULGAÇÃODOSRESULTADOS 
5.1. O resultado preliminar e o resultado final da seleção serão divulgados por
editais
de
divulgação
de
resultados
no
endereço
eletrônico
www.fundacaoulysses.org.br/movimento/, nos dias e horários estabelecidos em
editalpróprio. 
6.DOSRECURSOS 
6.1. A partir da divulgação do resultado preliminar, o(a) interessado(a) poderá
interpor recurso no prazo de 03 (três) dias, por via eletrônica, para o e-mail
movimento@fundacaoulysses.org.br, no qual estejam expostas com clareza e
concisão,asrazõesdainconformidadecomoresultado. 
6.2 Todos os recursos serão apreciados em grau definitivo pela Comissão de
Seleção. 
7.DOFUNCIONAMENTODOMOVIMENTO-ESCOLADELÍDERES
7.1 O Movimento - Escola de Líderes da FUG organizará turmas estaduais,
autorizadaspelaFundaçãoNacional,quedeverãocumpriraseguinteprogramação: 
a) AulaMagna; 
b) EtapadeFormaçãodamodalidadeEAD; 
c) EtapadeFormaçãonamodalidadepresencial; 



d) EtapadeMentoriaseacompanhamento; 
e) Etapa c
 omplementar em parceria com a entidade “Todos pela
Educação; 
7.2 A Aula Magna será realizada em formato on-line, em data e horário
estabelecidosemeditalpróprio,quandoseráapresentadaametodologiadocurso. 
7.3 A etapadeformaçãodamodalidadeEADdeveráserconcluídanoprazode90
dias,conformecronogramadispostoemeditalpróprio,pormeiodaplataformaEAD
doProgramadeFormaçãoPolíticadaFUG,emturmasmediadasportutores. 
7.4. Os cursos que deverão ser realizados na etapa de formação da modalidade
EADsãoosseguintes: 
a) AArtedeFalaremPúbliconoSéculo21; 
b) Cidadania: aprendizagem para transformação social (composto por
trêsmódulos); 
c) CompreendendooCentroPolítico; 
d) Comunicação,MarketingePlanejamentodeCampanha; 
e) MódulodoisdocursodeGestãoPública; 
7.5 A etapa de formação na modalidade presencial deverá prever a realização de
um evento a ser realizado ao longo de um final de semana (sexta-feira à noite,
sábado nos três turnos e domingo até ao meio dia), conforme cronograma e
programaçãodefinidosemeditalpróprio. 
7.6AetapadeMentoriaseacompanhamentodosalunosserárealizadaaolongode
todo o curso, conforme cronograma definidoemeditalpróprio,comafinalidadede
orientaroplanejamentodaspropostassolicitadasnoitem6.9. 
7.7. Após a conclusão dasetapasdasmodalidadeEADepresencial,osalunosda
Escola de Líderes serão acompanhados,viaon-line,pormentorespeloperíodode
seis meses. Essa mentoria será realizada de forma remota e, ao menos uma vez
pormês,serãorealizadosencontrosvirtuaisparaacompanhamentoeorientação. 
7.8. A cada dois meses, os alunos terão uma reunião on-line com o Conselho
EditorialdaFUG. 
7.9.OsalunosdaEscoladeLíderesdeverãocumprirtodasasatividadespropostas,
eemespecial: 
a) individualmente, construir uma proposta dePolíticaPúblicainovadora
para atender a uma demanda da sociedade, com justificativa e
descrição de ações, que será apresentada por escrito e por meio de
explanaçãooral. 
b) Os trabalhos escritos e as apresentações orais deverão conter os
seguintes itens com relação à política pública desenvolvida: resumo,
justificativa, objetivos, público-alvo, etapas de implantação, custos e
possibilidadesdefinanciamento,bemcomoembasamentoteórico. 



c) Os trabalhos inscritos serão avaliados pela banca nos seguintes
critérios: atendimento aos pontos solicitados no edital, concisão,
clareza,relevânciasocialecaráterinovador. 
d) As apresentações orais serão realizadas por meio de painéis
presenciais em formato de conferência, com apresentação dos
trabalhos desenvolvidos em formato de pitch, sendo disponibilizados
05minutosparacadaaluno. 
e) Cada aluno fará sua apresentação da política pública desenvolvida
para uma banca avaliadora. Ao final da apresentação, a banca terá
trêsminutosparafazerperguntasecomentários. 
7.10.Abancaavaliadoraserácompostapelosprofessores/painelistaspresentesna
etapa presencial, um representante do diretório do estado e um representante da
FUGdoestado. 
7.11. Será realizada uma etapa complementar de formação em parceria com a
entidade Todos pela Educação, comprometida com a melhoria da Educação no
BrasilequepossuitermodecooperaçãocomaFUG. 
8.CERTIFICAÇÃO 
8.1. Os alunos receberão certificação individual referente a cada um dos cursos
EADrealizadosnaprimeiraetapa. 
8.2. Os alunos receberão ao final de todo o curso certificação como Líder em
Movimento, tendo realizado a Escola de Líderes da FUG, com duração de 360
horas,mediantecumprimentodetodasasetapaspropostas. 
9.PREMIAÇÃO 
9.1. Os três melhoresalunosreceberãocomoprêmiosnodecorrerdosseismeses
subsequentesaocurso: 
a) uma viagem aBrasília,comtrêsdiasdeduração,comexpedientedevisitas
técnicasnaCâmaradosDeputados,noSenadoFederal,nasedenacionaldo
MDBenasedenacionaldaFUG; 
b) umaviagemdetrêsdiasaumestadodafederação,definidopelaFUG,com
visitaàsededogovernoestadualeàAssembleiaLegislativadoestado,além
de,sepossível,visitaàssecretariasdeestado; 
c) uma viagem de três dias ao município de São Paulo junto à Prefeitura e à
Câmara de Vereadores, para conhecimento do funcionamento no nível
municipaldoLegislativoeExecutivo. 
9.2.Compõemapremiaçãootranslado,idaevolta,doestadodeorigemaolocalda
viagem; translado, alimentação e hospedagem da programação oficial durante as
viagens. 
9.3. Se o projeto premiado for de um aluno menor de 18 anos, o mesmo deverá
apresentarautorizaçãodosresponsáveisparaasviagens. 

9.4. Em todas as viagens realizadas, terão de ser apresentadas aos líderes do
partido as propostas de política pública formuladas ao longo do curso.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a
este processo de inscrição/seleção é de inteira responsabilidade do interessado.
10.2. Os alunos egressos do Projeto “MOVIMENTO - Escola de Líderes da FUG”
poderão ser convidados a participar de eventos como palestras e seminários
organizados pela FUG e o MDB para compartilhar suas experiências e os projetos
desenvolvidos ao decorrer e após o curso.
10.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Editorial da
Fundação Ulysses Guimarães.

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães



TERMODECOMPROMISSO 

Pelo presente termodecompromisso,eu____________________________
CPF:____________________afirmoqueestoudispostoarealizarplenamente,com
dedicação e comprometimento, todasasetapasdispostasnesteEdital,nostermos
doProjeto“MOVIMENTO-EscoladeLíderesdaFUG. Estoucientedequeanão
conclusão do referido Projeto, se não justificada,poderáserutilizadacomocritério
desclassificatórioemseleçõesfuturas,compossíveispenalidadesrescisórias. 



Brasília,___de____________de______. 



______________________________________________ 


















