
 

 

 

Fórum de Movimentos Populares, Direitos Humanos e 
Cidadania do IFES – Campus Vitória 

 
Projeto de Incorporação do Tema Dívida 

Pública às Atividades de 2018 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
Dívida Pública, Direitos Humanos e Cidadania 
 
 
PARCERIAS 

 
Parceiros Externos 
 

 Auditoria Cidadã da Dívida 

 Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida – NC-ACD 

 Frente Estadual em Defesa da Previdência Social, dos Direitos 
Trabalhistas e Serviços Públicos.  

 
Parceiros Internos 

 Mestrado em Ensino de Humanidades  

 Coordenadoria de Ciências Humanas do IFES 
 
ATIVIDADES ESSENCIAIS 

 

 Palestras 

 Videodebates 

 Minicursos 

 Curso de Extensão 



 

 

 Saraus  

 Seminário Humanidades 
 

RECURSOS ESSENCIAIS 

 
 Humanos 

 Materiais (folhetos, vídeos, espaço físico, recursos tecnológicos) 

 Financeiros  
 
 

AÇÃO DE EXTENSÃO 

 
Descrição 
Curso de Extensão: A Dívida Pública em Debate: Onde e como ela afeta a sua vida? 
 

Justificativa 
 
Com o congelamento dos gastos e investimentos sociais por 20 anos e a prorrogação, 
ampliação e aumento da DRU (Desvinculação das Receitas da União), os recursos destinados 
aos serviços públicos e às políticas sociais, em especial à educação, saúde, segurança, 
previdência e assistência social, que já eram insuficientes, vêm sofrendo drásticas reduções, 
com graves consequências para a vida das pessoas. Situação que tende a piorar ainda mais.  
 
Essas e outras medidas de ajuste fiscal foram aprovadas sem discussão com a sociedade, 
tendo como justificativa, a crescente dívida pública.  
 
A Constituição Federal de 1988 determinou que no prazo de 01 (um) ano fosse realizada a 
auditoria da dívida externa, o que não ocorreu até hoje. 
 
O que se percebe é que, quanto maiores são os gastos com pagamento de juros e 
amortizações da dívida pública, menores são os gastos sociais. Contribuir para inverter essa 
relação e assegurar os recursos financeiros necessários para os gastos e investimentos 
sociais é a razão fundamental de se buscar envolver a sociedade no debate sobre a dívida 
pública, com uma linguagem popular, rompendo com a visão de que o debate sobre dívida 
pública é apenas para especialistas da área. 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 

 Economia 

 Humanas 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 
Riqueza 
Desigualdade 
Dívida 
Sistema 
Direitos 
Cidadania 
Auditoria 



 

 

 

OBJETIVOS 
 
Geral:  
Envolver a comunidade no debate sobre a dívida pública, buscando não só compreender os 
mecanismos que a envolvem, mas contribuir para redução dos gastos com o pagamento de 
juros e amortizações da dívida e consequente ampliação dos gastos e investimentos nos 
serviços públicos e nas políticas sociais.  
 
Específicos: 
 

 Compreender o que é dívida, dívida pública, dívida interna e dívida externa; 

 Resgatar a história da dívida pública brasileira; 

 Compreender o Sistema da Dívida; 

 Analisar a dívida pública brasileira, os seus mecanismos e impactos sobre o país e a 
vida das pessoas. 

 
 

DIVULGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 
Forma de divulgação: 
 

 Interna 

 Redes Sociais 

 Imprensa Sindical 

 Meios de Comunicação em geral. 
 
Requisitos para Ingresso ou Acesso: 

 Preenchimento da ficha de inscrição. 
 
Requisitos para Certificação: 

 Participação nas atividades  

 Participação nos debates. 

 Elaboração de um trabalho (texto, poema, música, vídeo, pintura, montagem etc..) 
sobre a Dívida Pública. 

 
Recursos Financeiros Demandados: 
Cronograma – Ano de 2018 
 
Descrição 
.............. 
 
Executores:  
Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida 
Parceiros Internos  
Parceiros Externos. 
 
Data de Início 
.................... 
 
Data Fim 
............... 
 



 

 

Resultados Esperados 

 O tema dívida pública está incorporado a atividades internas e externas do IFES; 

 Há uma maior compreensão sobre o tema dívida pública; 

 Há um maior envolvimento da sociedade civil na luta pela aplicação dos recursos 
públicos nos serviços públicos e políticas sociais; 

 A luta pela auditoria da dívida pública e o combate às suas ilegalidades e ilegitimidades 
está fortalecido.   

 
 

Vitória, 16 de abril de 2018 

 

Lujan Maria Bacelar de Miranda 

Laureni Araújo França 

 


