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

Projeto de Incorporação do Tema Dívida
Pública às Atividades de 2018/2019

IDENTIFICAÇÃO
Dívida Pública, Direitos Humanos e Cidadania

PARCERIAS
Parceiros Externos
Auditoria Cidadã da Dívida - ACD
Frente Estadual em Defesa da Previdência Social, dos Direitos Trabalhistas e Serviços
Públicos.
Instituto Genildo Batista – IGB
Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida – NC-ACD
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no
Estado do Espírito Santo – SINDPREV-ES

Parceiros Internos
IFES Campus Vitória
Diretoria de Extensão do IFES

ATIVIDADES ESSENCIAIS
Palestras
Videodebates
Minicurso
Curso de Extensão
Participação: Saraus e Seminário Humanidades

RECURSOS ESSENCIAIS
Humanos
Materiais (folhetos e data-show)
Financeiros (deslocamento e alimentação, quando necessário)

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. E essa 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
Direitos Humanos
Justiça

PALAVRAS-CHAVE
Riqueza
Desigualdade
Dívida
Sistema
Direitos
Cidadania
Auditoria

OBJETIVOS
Geral:
Envolver a comunidade no debate sobre a dívida pública, com uma linguagem popular,
buscando não só compreender os seus mecanismos, mas como, através da auditoria da
dívida pública com participação cidadã, é possível promover a justa distribuição do
dinheiro público com o pagamento de juros e amortizações da dívida legalmente
constituída e mantida e com os gastos com os serviços públicos e as políticas públicas;
rompendo com a visão de que o debate sobre dívida pública é apenas para especialistas
da área e transformando a realidade de escassez e destruição dos serviços e políticas
públicas.

Específicos:
Analisar a realidade brasileira à luz das suas riquezas e da dívida pública.
Compreender o que é dívida, dívida pública, dívida interna e dívida externa;

Fazer um breve histórico 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;
Identificar as ilegalidades e ilegitimidades da dívida pública.
Conhecer a Auditoria Cidadã da Dívida e o seu papel no Brasil e em outros países.
Defender a auditoria da dívida pública, como determina o art. 26, dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Contribuir para o envolvimento da população na luta pela Auditoria da Dívida Pública, com
participação cidadã, como forma de inverter os gastos com as políticas públicas e os
serviços essenciais à população.

DIVULGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Forma de divulgação:
Interna
Redes Sociais
Meios de Comunicação

Requisitos para Ingresso ou Acesso:
Comunidade externa, com prioridade para estudantes, docentes e movimentos sociais e,
caso sobre vagas, a comunidade interna.
1º Grau Completo.

Requisitos para Certificação:
Participação nas atividades presenciais
Participação nos debates
Participação nas atividades complementares
Elaboração de um trabalho (texto, poema, música, vídeo, pintura, montagem etc..) sobre a
Dívida Pública.

RECURSOS FINANCEIROS DEMANDADOS

Os recursos materiais e financeiros (caso haja necessidade de deslocamento e
alimentação) necessários serão buscados junto aos parceiros externos; não tendo,
portanto, recursos financeiros demandados.

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida (NC-ACD), com contribuição de
representantes do IFES.

PÚBLICO ALVO
Comunidade Interna
Comunidade Externa, especialmente estudantes e movimentos sociais.
Comunidade em geral.

PERÍODO
Edital de Inscrição – Fevereiro de 2019
Início – 19 de março de 2019
Término – 29 de junho de 2019
Dia e Horário das Atividades Presenciais:
Terças-Feiras – Das 18:30 às 21:30 horas
Sábados – Das 08 às 12 horas, exceto no último sábado (06 de julho), que terá duração
de 05 horas.

CARGA-HORÁRIA
160 horas, sendo 80 horas presenciais e 80 horas de atividades complementares.

TEMA GERAL
A Dívida Pública em Debate: Onde e como ela afeta a sua vida?

SUBTEMAS
Riqueza e Desigualdade Social no Brasil.
Histórico da Dívida Pública
Dívida Externa e Interna
A Dívida Pública Brasileira (União, Estados e Municípios)

O Sistema da Dívida
Auditoria da Dívida Pública
Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) e Núcleo Capixaba da ACD.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Humanos e materiais

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
MARÇO:
Dias: 12, 19, 23 (sábado), 26, 30 (sábado)

ABRIL:
Dias: 02, 04(sábado), 09, 16, 23, 27 (sábado) e 30.

MAIO:
Dias: 07, 14, 21, 25 (sábado) e 28.

JUNHO:
Dias: 04, 11, 18, 25 e 29 (sábado).

JULHO:
Dias: 02 e 06 (sábado)

Observações:
Nos sábados haverá apresentação das atividades complementares realizadas durante a
semana, dentre outras.
No último sábado, o seminário será de encerramento e terá duração de 05 horas.

LOCAL DAS ATIVIDADES
IFES Jucutuquara – Vitória/ES

CORPO DOCENTE

Maria Lucia Fattorelli – ACD
Lujan Maria Bacelar de Miranda – NC-ACD
Laureni França – NC-ACD
Leonardo Dutra – NC-ACD
Nilton Naziazeno Monteiro – NC-ACD
Dorian Miranda Rangel – IFES
Luiz Faria – IFES
Antelmo da Silva Júnior – IFES
Adolfo Oleare – IFES
Hudson Cássio Oliveira – IFES

BIBLIOGRAFIA
Materiais da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) e do Núcleo Capixaba da ACD (NC-ACD).

