EDITAL Nº 004/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
A Fundação Ulysses Guimarães - FUG, nos termos dos Editais 002/2021, 003/2021
e 004/21 e suas retificações, torna pública a lista dos alunos aprovados nas
primeiras turmas do “MOVIMENTO - Escola de Líderes da FUG”, o que faz,
apresentando os critérios:
Considerando, as disposições abaixo listadas do Edital 002/21:

● 3.2. São critérios para a realização de inscrição nesta seleção:
a)

firmar termo de compromisso para realização das atividades no
calendário proposto, para cumprimento de carga horária mínima no
que se refere às aulas online e presença na integralidade dos
eventos presenciais (...)
● 3.7 Havendo fraude ou falsidade das informações declaradas, o(a)
interessado(a) terá sua inscrição cancelada. (...)
● 7.9. Os alunos da Escola de Líderes deverão cumprir todas as atividades
propostas, e em especial:
a) individualmente, construir uma proposta de Política Pública inovadora
para atender a uma demanda da sociedade, com justificativa e
descrição de ações, que será apresentada por escrito e por meio de
explanação oral.
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
possibilidades de financiamento, bem como embasamento teórico.
c) Os trabalhos inscritos serão avaliados pela banca nos seguintes
critérios: atendimento aos pontos solicitados no edital, concisão,
clareza, relevância social e caráter inovador.
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
05 minutos para cada aluno.
e) Cada aluno fará sua apresentação da política pública desenvolvida
para uma banca avaliadora. Ao final da apresentação, a banca terá
três minutos para fazer perguntas e comentários.
Considerando, a entrega de atividades e participação nos eventos síncrono de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) de participação;
Considerando, que estão desclassificados os alunos que não atenderam os
requisitos mínimos de participação estabelecidos nos editais anteriores;
Considerando, que a data limite para o recebimento das atividades foi fixada em 15
de abril;

Considerando, que todos os alunos foram reiteradamente informados de suas
pendências;
1.

SELEÇÃO PARA A FASE PRESENCIAL

Estão classificados para a fase presencial os seguintes alunos do MOVIMENTO Escola de Líderes da FUG:
Estado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Nome do aluno
Aloisio Justino do Nascimento
Antonio da Neves
Beatriz Aparecida Neves
Gabriel Mustafã Batista
Mariana Baggio Annibelli
Mariana Leonardo Matsuo
Renata Chabowski Desplanches

Total de alunos do Estado do Paraná 07 alunos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO

Adriano César Furtado
Higor Miranda dos Passos
Iolanda Avelino Vieira
Jucelia Pereira da Silva
Manuel Victor Hipolito Coelho
Maria do Desterro Martins Correia Carvalho
Maria Elizabete Costa Santos
Ricardo Arantes Costa Valadão
Virginia Fleury Curado Sasse

Total de alunos do Estado do Goiás
1. SP
2. SP
3. SP
4. SP
5. SP
6. SP
7. RJ
8. SP
9. SP
10. SP
11. SP
12. SP
13. SP
14. SP
15. SP
16. SP

09 alunos

Cassiane de Melo Fernandes
Celso Sant"Anna
Diego Oliveira Martins
Eduardo Mendes Egydio de Carvalho
Elaine Silveira Neves
Erika Vicente Costa
Evellyn Cristina dos Santos Silva
Fátima Marcuri
Felipe Henrique Carvalho Palini
Fernanda Ribeiro da Silva
Maria da Glória de Matos
Marijane Helena Grando
Marta Aleixo dos Santos Lino
Renata Ap. Martins Fonseca
Rogério Cavalin
Tânia de Fátima Smocking

Total de alunos do Estado do São Paulo
1. RJ
2. RJ
3. RJ
4. RJ
5. RJ
6. RJ
7. RJ
8. RJ
9. RJ
10. RJ
11. RJ
12. RJ
13. RJ
14. RJ

16 alunos

Anna Carolina da Costa Mariano
Celso Alencar Ramos Jacob Filho
Ednardo Nascimento de Negreiros
Evando de Sá Calixto
Evellyn Cristina dos Santos Silva
Jhonatas Manedonça Meirelles
Luiz Eduardo dos Santos de Matos
Rafael da Silva Oliveira
Sávia Midiã Florindo Pereira de Brito
Tayane Dias Francisco
Thais Borges Vasconcelos
Thaiylla Wanda Lima de Souza
Vitória Cristina Duarte Alves de Oliveira
Wagner de Souza Muniz

Total de alunos do Estado do Rio de Janeiro
1.
2.
3.
4.
5.

RO
RO
RO
RO
RO

Antônio Oliveira Brito
Geiciane louback Feitosa
George Alessandro Gonçalves Braga
Glenio Andre Jeunehomme Tonon
Lúcia Rejane Trigueiro da Silva

Total de alunos do Estado do Rondônia
1.
2.
3.
4.

RR
RR
RR
RR

14 alunos

05 alunos

Darlan Paulino da Silva Filho
Gabriel Medrado Huchoa
Jozicleuton Lima Carneiro
Manoel Valverde Pedrosa Silva

Total de alunos do Estado do Roraima

04 alunos

2. DA FASE PRESENCIAL
2.1 Na fase presencial os alunos deverão apresentar a Proposta de Política Pública,
respeitadas as seguintes características:
● A construção deve ser individual;
● A proposta de Política Pública deve ser inovadora para atender a uma
demanda da sociedade, com justificativa e descrição de ações, que será
apresentada por escrito e por meio de explanação oral.
● 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;
○ possibilidades de financiamento; e
○ embasamento teórico.
● Os critérios de avaliação serão os seguintes:
○ concisão;
○ clareza;
○ relevância social e;
○ caráter inovador.
● 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 05 minutos para cada aluno.
● Cada aluno é responsável pela apresentação da política pública por ele
formulada.
2.2 A fase presencial acontecerá em dois grupos:
a) Grupo 1 - O encontro será realizado entre os dias 20 a 22 de maio de
2022, de forma presencial, no estado de São Paulo, em local a definir
e que será divulgado até a semana do evento, e reunirá os alunos
aprovados das turmas de São Paulo, Roraima e Paraná.
b) Grupo 2 - O encontro será realizado entre os dias 27 a 29 de maio de
2022, de forma presencial, no estado do Rio de Janeiro, em local a
definir e que será divulgado até a semana do evento, e reunirá os
alunos aprovados das turmas do Rio de Janeiro, Rondônia e Goiás.
2.3 Para receber as passagens aéreas o aluno deverá entregar os trabalhos escritos
e o roteiro das apresentações da Política Pública até às 23h59 do dia 09 de maio de
2022, pelo email: movimento@fundacaoulysses.org.br. Caso não ocorra a entrega
no prazo estipulado, o aluno será automaticamente desclassificado e não participará
do encontro presencial.
3. DAS DESPESAS
3.1 A Fundação Ulysses Guimarães Nacional custeará as despesas relativas à
hospedagem, alimentação e deslocamento, considerado o ponto de partida do
aeroporto na capital de cada estado.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Conselho
Editorial da Fundação Ulysses Guimarães, com base nos Editais anteriores e nos
princípios norteadores da Formação Política da Fundação Ulysses Guimarães .
4.2. Quaisquer dúvidas relacionadas ao andamento das etapas do Programa serão
esclarecidas através do email: movimento@fundacaoulysses.org.br.

