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APRESENTAÇÃO 

 A Casa Fluminense tem o prazer de anunciar que estão abertas as 
inscrições para a seleção da turma de 2023 do Curso de Políticas Públicas. 
Realizado em parceria com o Grupo Casa, o curso integra a extensão do 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos - IESP/UERJ. 

 O Curso de Políticas Públicas é uma iniciativa que busca fortalecer 
capacidades de incidência de grupos, movimentos, coletivos e organiza-
ções do terceiro setor para a participação aprofundada na formulação, 
debate e monitoramento de políticas públicas no Rio de Janeiro em um 
contexto estadual de vulnerabilidade socioeconômica, violência insti-
tucionalizada e aprofundamento das desigualdades.

 Na sua sétima edição, espera-se que o ambiente do curso seja uma 
oportunidade de acesso a conhecimentos e troca de experiências entre os 
participantes, fortalecendo lideranças sociais para a defesa de causas nos 
seus territórios e a incidência política na defesa da justiça econômica, justi-
ça racial, justiça de gênero e justiça climática.

 Inscrições abertas de 06 a 13 de março em:

https://forms.gle/QShqwY34joXXPPPE7
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3º CICLO

Políticas setoriais:
9 encontros

1º CICLO

Rio em formação:
3 encontros

2º CICLO

Democracia e 
participação social:

4 encontros

Formar redes, produzir impacto
e construir legado



4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 I - A seleção das candidaturas submetidas será feita pela coordena-
ção do Curso de Políticas Públicas e pelo núcleo executivo da Casa Flumi-
nense através da análise das respostas submetidas ao formulário de inscri-
ção e entrevistas presenciais, segundo os seguintes critérios: 

 a) Diversidade territorial, buscando atingir, prioritariamente, atores 
oriundos da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Oeste e favelas e 
periferias da capital; 

 b) Diversidade racial e de gênero, buscando alcançar, prioritariamen-
te, negras(os), mulheres, e homens e mulheres trans; 

 c) Engajamento em coletivos, movimentos e iniciativas de mobiliza-
ção em seus territórios de atuação, alinhados com algum tema da Agenda 
Rio 2030: Habitação, Emprego, Transporte, Segurança, Saneamento, 
Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social e Gestão Pública. Disponível 
em https://casafluminense.org.br/agenda-rio-2030/)  

 d) Disponibilidade para participar de todos os encontros de formação 
do Curso de Políticas Públicas; 

 II - O resultado da seleção e o endereço para a matrícula serão divul-
gados no site https://casafluminense.org.br/ no dia 31 de março de 2023.

 III - Os selecionados deverão realizar a matrícula através do preen-
chimento de formulário online que será enviado por e-mail.
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5. ENCONTROS E PROGRAMAÇÃO

    1º CICLO: RIO EM FORMAÇÃO

Formação social e urbana do Rio de Janeiro
Data:  05/04

Justiça econômica, participação social e transparência na política 
econômica do Rio de Janeiro
Data:  12/04

Economia do Estado do Rio de Janeiro: crises, emprego e alternativas
Data:  19/04

    2º CICLO: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Transparência, planejamento e participação social na gestão pública
Data:  26/04

[atividade extra] CIRCUITO DE HERANÇA AFRICANA
Data:  29/04

Advocacy e o terceiro setor: estratégias e pilares
Data:  03/05

O papel da Comunicação nos movimentos sociais e projetos de mobi-
lização
Data:  10/05

Filantropia de justiça social no Brasil e as suas interfaces e articula-
ções com grupos e organizações da sociedade civil e movimentos 
sociais
Data:  17/05
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    3º CICLO: POLÍTICAS SETORIAIS

Justiça Racial e o direito à memória como instrumento de justiça 
racial: o papel da memória na narração do direito
Data:  24/05

[atividade extra] VISITA DE CAMPO À ALERJ 
Data:  27/05

Habitar para além do morar: o drama habitacional no Rio de Janeiro
Data:  31/05

[atividade extra] FÓRUM RIO 2023
Data:  02 e 03 de Junho 

A rua como espaço de encontros e de democratização da cultura: as 
leis de incentivo à cultura e o impacto para a cultura periférica
Data:  07/06

Justiça de gênero e políticas públicas: agenda de reforma e democra-
tização
Data:  14/06

A Letalidade policial, racismo estrutural e chacinas na RMRJ: justiça, 
reparação e
memória
Data:  21/06

[atividade extra] VISITA À CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA PREFEITURA 
Data:  24/06

Educação pública como direito universal e os desafios no combate à 
evasão escolar pós pandemia
Data:  28/06

Justiça climática: desafios da secretaria de emergências climáticas
Data:  05/07



https://casa�uminense.org.br/�
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O SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde: perspectiva, 
resultados, avanços e desafios em tempos de crise
Data:  12/07

A situação do transporte na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 
Desafios e oportunidades 
Data:  19/07

[atividade extra] ENCERRAMENTO AULA DE SANEAMENTO BÁSICO NA 
MARÉ 
Data:  22/07

ENCERRAMENTO 
24/07/2023

6. CRONOGRAMA 

7. DÚVIDAS E OUTROS REQUERIMENTOS 

Dúvidas e requerimentos sobre o preenchimento do formulário de inscrição 
e outros assuntos serão atendidos pelo e-mail casa@casafluminense.or-
g.br. Inscreva-se no site da Casa Fluminense para receber nossa newslet-
ter e ficar por dentro de nossas ações e conteúdos.

Inscrições                                                 06/03/2023 a 13/03/2023

Seleção                                                    14/03/2023 a 15/03/2023

Entrevistas                                               16/03/2023 a 28/03/2023

Divulgação dos resultados                                 30/03/2023

Matrícula online                                                  31/03/2023

Início das aulas                                                   05/04/2023

Encerramento                                                     24/07/2023

ATIVIDADE DATA


