
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PARTICIPAÇÃO XXX CONGRESO NACIONAL 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHILE 

 
Edital nº 3/2016 

 
A Presidenta em exercício da Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do 

Campo de Públicas, no uso de suas atribuições, tendo em vista o convite feito pela 

Federación de Estudiantes de Administración Pública do Chile para esta Federação, torna 

público a CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO, visando a presença de 

estudantes brasileiros no congresso chileno. 

 
1. Apresentação 

O “Congreso Nacional Federación de Estudiantes de Administración Pública” 

acontece no Chile anualmente no mês de outubro por iniciativa dos estudantes de 

Administração Pública e áreas correlatas. Desde 2014, os estudantes brasileiros tem se 

feito presentes na ocasião do congresso, assim como os estudantes chilenos tem realizado 

o intercâmbio nos Encontros Nacionais dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas 

no Brasil (ENEAPs). 

Em 2016, a participação brasileira se dará por meio de 30 estudantes, selecionados 

em conformidade com as especificações desse edital. 

O congresso acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2016, na capital do Chile, 

Santiago, sob organização dos estudantes da Universidad Central. A inscrição tem o valor 

$30.000 CLP (entorno de R$150,00) e inclui transfer do aeroporto até o hostel, 

hospedagem durante os dias do congresso, almoço durante os dias do congresso e 

programação cientifica. 

 
2. Dos objetivos 

O presente Edital tem por objetivo divulgar e fornecer  parâmetros  para  o 

processo seletivo das vagas para o XXX Congreso FENEAP Chile, visando: 

2.1 Incentivar o desenvolvimento e consolidação da RELAP Red Latinoamericana 

de Estudiantes de Administración Pública y Campo Público; 

2.2 Promover o intercâmbio acadêmico e cultural; 



2.3 Ampliar o interesse dos estudantes pelas pautas políticas, administrativas, 

governamentais e culturais da América Latina. 

 
3. Das vagas 

3.1 Serão disponibilizadas 30 vagas pela FENEAP Chile para a FENEAP Brasil, que 

serão distribuídas da seguinte forma: 

 

Grupo Nº de 

vagas 

Categoria Especificação 

A 18 Estudantes de cursos que possuem 

entidade estudantil (Centro ou 

Diretório Acadêmico) filiada à 

FENEAP Brasil até agosto de 2016. 

De forma proporcional: 

Centrooeste: 2 vagas 
Nordeste: 5 vagas 

Sudeste: 8 vagas 

Sul: 3 vagas 

B 2 Estudantes de cursos que não 

possuem entidade  estudantil 

(Centro ou Diretório Acadêmico) 

filiada à FENEAP Brasil até agosto 

de 2016. 

2 vagas para qualquer 

estudante do campo de públicas 

que não tiver entidade de base 

filiada à FENEAP Brasil até 

agosto de 2016. 

C 10 Estudantes que fazem parte da 

Diretoria Executiva da FENEAP, da 

Comissão Organizadora do ENEAP 

RN ou RS. 

10 vagas para estudantes que 

fazem parte da Diretoria 

Executiva da FENEAP, COERN 

ou COERGS. 

 

3.2 Grupo A 

18 vagas para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação do 

Campo de Públicas (Administração Pública, Ciências do Estado, Gestão de Políticas 

Públicas, Gestão Pública, Gestão Social, Políticas Públicas e nomenclaturas similares), 

com documento de comprovação de registro, de qualquer instituição de ensino do Brasil 

que possua entidade estudantil (Centro ou diretório acadêmico) filiada à FENEAP, 

conforme especificado abaixo: 

 
18 vagas Região Instituição Curso 

 
2 vagas 

 
Centrooeste 

IFB Gestão Pública 

UnB Gestão de Políticas Públicas 

 

 
5 vagas 

 

 
Nordeste 

IFRN Gestão Pública 

UFAL Administração Pública 

UFC Gestão de Políticas Públicas 



  
UFCA Administração Pública 

UFPB Gestão Pública 

UFRN Gestão de Políticas Públicas 

UNILAB Administração Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 vagas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sudeste 

FGV Administração Pública 

FJP Administração Pública 

UENF Administração Pública 

UFABC Políticas Públicas 

UFLA Administração Pública 

UFMG Ciências do Estado 

UFMG Gestão Pública 

 

 
UFRJ 

 
Gestão Pública para o 

Desenvolvimento Econômico e 

Social 

UFRRJ Administração Pública 

UNICAMP Administração Pública 

UNIRIO Administração Pública 

UNESP Administração Pública 

USP Gestão de Políticas Públicas 

 
 
 

3 vagas 

 
 
 

Sul 

UDESC 

CESFI 
Administração Pública 

UDESC 

ESAG 
Administração Pública 

UFRGS Políticas Públicas 

UNIPAMPA Gestão Pública 

 

3.3 Grupo B 

Duas vagas para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação do 

Campo  de  Públicas  (Administração  Pública,  Ciências  do  Estado,  Gestão  de Políticas 



Públicas, Gestão Pública, Gestão Social, Políticas Públicas e nomenclaturas similares), 

com documento de comprovação de registro, de qualquer instituição de ensino do Brasil 

que não possua entidade estudantil (Centro ou diretório acadêmico) filiada à FENEAP, os 

que não estão especificados na tabela do grupo A. 

3.4 Grupo C 

10 vagas para estudantes do Campo de Públicas que fazem parte da Diretoria 

Executiva da FENEAP Brasil 2016/2017, da Comissão Organizadora do ENEAP 2016 ou 

ENEAP 2017. 

 
4. Do processo seletivo 

4.1Préinscrições 

Para realizar a préinscrição, deve ser preenchido o formulário disponibilizado no 

site da FENEAP http://www.feneap.com/#!inscricao/n4dtz entre os dias 1 e 2 de setembro 

de 2016 com todas as informações solicitadas. Posteriormente, a FENEAP enviará um 

email confirmando a préinscrição no processo seletivo. 

 
4.2Metodologia 

A seleção dos estudantes préinscritos nos grupos A e B será feita por meio de 

sorteios. Os sorteios serão realizado no dia 3 de setembro de 2016 às 12h, de acordo com 

as informações abaixo: 

 
1º sorteio: 

Grupo A região Centrooeste: serão sorteados dois estudantes para a primeira chamada. 

2º sorteio: 

Grupo A região Nordeste: serão sorteados cinco estudantes para a primeira chamada. 

3º sorteio: 

Grupo A região Sudeste: serão sorteados oito estudantes para a primeira chamada. 

4º sorteio: 

Grupo A região Sul: serão sorteados três estudantes para a primeira chamada. 

5º sorteio: 

Grupo B: serão sorteados dois estudantes para a primeira chamada. 

 
Na categoria C os estudantes serão selecionados por procedimentos internos. 

 
4.3Convocação 

Os estudantes sorteados receberão um email com o resultado do sorteio. 

Sucessivamente, até o dia 14 de setembro de 2016 devem enviar o cupom de 

passagem para o email feneapbrasil@gmail.com, confirmando assim sua inscrição. 

 

4.4Vagas remanescentes 

As vagas remanescentes, caso existam, serão divulgadas no dia 17 de setembro, 

distribuídas para os estudantes da lista de espera. 

http://www.feneap.com/#!inscricao/n4dtz
mailto:feneapbrasil@gmail.com


5Do pagamento 

O pagamento dos estudantes inscritos será realizado no credenciamento do 

Congresso, no dia 5 de outubro na Universidad Central, Santiago, Chile. O valor é de 

$30.000 CLP (entorno de R$150,00) e inclui transfer do aeroporto até o hostel, 

hospedagem durante os dias do congresso, almoço durante os dias do congresso e 

programação cientifica. 

 
6Considerações finais 

As despesas com passagem, inscrição e demais gastos são de inteira 

responsabilidade do estudante. 

Qualquer dúvida ou comentário deve ser enviado para feneapbrasil@gmail.com. 

 
Brasília, 1 de setembro de 2016. 

Bruna Pereira 

Presidenta em Exercício 

FENEAP Brasil 

mailto:feneapbrasil@gmail.com

