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Resumo:
O projeto apresentou uma proposta de Informação e conscientização através de uma Mesa Redonda com
tema “Gestão Pública: Qual o seu papel? “- que teve como mediador o aluno Fábio Ramos Morais (Curso
Bacharelado em Administração 3º.período) e como presidente da mesa o Professor e Coordenador Francys
Resstel Del Hoiyo. Aconteceu no dia 09 de abril de 2018 às 19h00 no auditório da Faculdade Evangélica de
Jaraguá (FEJA). O evento contou com a presença de autoridades em áreas distintas e convidados do
município de Jaraguá, tendo como principal objetivo esclarecer o papel de cada órgão ou setor representado,
e destacar a importância da participação da sociedade civil no contexto político do município. Nesse sentido,
o projeto buscou, também em seus objetivos, promover a integração entre acadêmicos do curso de
Administração

e

Engenharia

da

FEJA

e

entidades

ali

representadas.

Instituições

externas

envolvidas/parcerias: Câmara Municipal, Ministério Público, Colégio Monte Claro, Colégio Militar de Jaraguá,
Eixo Das Entidades Do 3º Setor. Em um segundo momento realizamos uma palestra com o tema: “Escolha
Profissional – um diferencial para a prática da cidadania com consciência ética”, no Colégio da Polícia Militar
do Estado de Goiás em Jaraguá. Esta palestra aconteceu no dia 31 de agosto de 2018 no período matutino
atendendo aproximadamente 350 alunos do primeiro ao terceiro anos.
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EXPERIENCE REPORT
PUBLIC MANAGEMENT: POLITICAL AWARENESS AND CITIZENSHIP

Abstract:
The project presented a proposal for Information and awareness through a Roundtable with theme "Public
Management: What is its role? "- which had as mediator the student Fábio Ramos Morais (Baccalaureate
Course in Administration 3rd period) and as chair of the board the Professor and Coordinator Francys Resstel
Del Hoiyo. It happened on April 9, 2018 at 7:00 p.m. in the auditorium of the Faculdade Evangélica de Jaraguá
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(FEJA). The event was attended by authorities in areas and guests from the city of Jaraguá, with the main
objective of clarifying the role of each sector or body represented, and to stress the importance of civil society
participation in the context of the municipality. In this sense, the project also sought, in its objectives, to
promote the integration between the FEJA Administration and Engineering course academics and entities
there represented. External institutions involved / partnerships: City Hall, Public Prosecutor's Office, Colégio
Monte Claro, Military College of Jaraguá, Axis of Entities of the 3rd Sector. In a second At the moment we held
a lecture with the theme: "Choose Professional - a differential for practice of citizenship with ethical conscience
", at the College of Military Police of the State of Goiás in Jaraguá. This lecture was held on August 31, 2018 in
the morning 350 students from the first to the third year.
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