
PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA 
 

3º Apoio à participação em eventos no Brasil 
 

O terceiro Projeto “Formação Política – apoio à participação em eventos no Brasil” 
integra o conjunto de ações contínuas desenvolvidas pela Associação dos Funcionários do 
BNB no âmbito político-institucional. O objetivo central é gerar conhecimento no âmbito 
dos funcionários ativos e aposentados do BNB, dentro do contexto de atuação política do 
participante no Banco, na entidade e enquanto cidadão.  
 

Neste terceiro projeto, a AFBNB possibilitará o deslocamento de dois (2) 
funcionários, com passagem aérea e ajuda de custo para participar de evento no país, 
segundo os critérios estabelecidos: 
 
Critérios: 
 
1 – Da participação: 
 
Poderão participar todos os funcionários ativos e aposentados do BNB. Estão impedidos 
de participar os diretores, conselheiros fiscais e funcionários da AFBNB. 
 
2 – Da inscrição: 
 
As inscrições dos interessados deverão ser feitas até o dia 08/09/2009, através 
do e-mail afbnb@afbnb.com.br, com o assunto “Formação Política”, onde deverá constar: 
nome do participante, lotação e matrícula (se ativo), telefone de contato, indicação de 
um evento listado no item 3 ou outro que seja do seu conhecimento e que esteja dentro 
da temática de interesse mútuo com data limite até março/2010 e justificativa 
explicitando os motivos que o levaram a pedir a participação no evento e como isso 
poderá contribuir em seu papel como representante ou enquanto associado da entidade.  
 
3 – Dos eventos 
 
Lista de eventos referenciais a serem observados pelos candidatos, em especial, no caso 
de indicação de outros eventos. 
 
Evento       Data Local UF Realização   Informações 
Seminário 
Internacional sobre 
o Desenvolvimento 
Regional do 
Nordeste 

13 a 
16/10 

Centro de 
Convençõe
s da UFPE 

Recife/PE Centro 
Internacio
nal Celso 
Furtado 
de 
Políticas 
para o 
Desenvolv
imento e 
da UFPE 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/ 

VI Congresso 
Brasileiro de 
Agroecologia  

II Congresso 
Latinoamericano de 
Agroecologia  
 

9 a 12 
/11  

 

 Curitiba, Pr  http://www.agroecologia2009.org.br/modul
es/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 

VI Seminário 
Internacional de 
Direitos Humanos 
Norberto Bobbio: 
“Democracia, 
Direitos Humanos e 
Relações 
internacionais” 

9 a 
13/11 

UFPB- João 
Pessoa  
 

João 
Pessoa/PB 

PPGF-
UFPB  
Núcleo de 
Cidadania 
e Direitos 
Humanos 
UFPB – 
Giuseppe 
Tosi  
 

http://www.cchla.ufpb.br/ncdh_bobbio 



Encontro do GT-
ANPOF “Ética e 
Filosofia Política 
Crítica: o papel do 
socialismo no sec. 
XXI”  
 

16 a 
18/11 

UFPB 
 

João 
Pessoa/PB 

Universida
de Federal 
da Paraíba 

http://www.cchla.ufpb.br/posfilosofia/index
.php?option=com_content&view=article&id
=70&Itemid=61 

Colóquio 
Internacional sobre 
Poder Local 2009 – 
Desenvolvimento e 
Gestão Social de 
Territórios 

14 a 
16 /12 

UFBA Salvador – 
Bahia 

CIAGS - 
Centro 
Interdisci- 
plinar de 
Desenvol- 
vimento e 
Gestão 
Social e 
Escola de 
Administr
ação UFBA 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Coloqui
oCiags 

6º Colóquio 
Internacional  Marx 
e Engels 

03 a 
06/11 

UNICAMP São Paulo - 
SP 

 http://www.ifch.unicamp.br/cemarx/coloqui
o_marx_engels.html 

 
 
4 – Dos Recursos 
 
Os candidatos inscritos concorrerão a uma (1) passagem aérea ida e volta para o local 
onde for realizado o evento no país. A AFBNB além de fornecer a passagem aérea, arcará 
com as despesas de inscrição do evento e ajuda de custo composto por diárias e ajuda 
deslocamento.  

 
A AFBNB arcará no máximo com (04) diárias no valor de R$ 120,00 cada e ajuda 
deslocamento no valor de R$ 100,00, além de passagem rodoviária se necessário. Para 
eventos onde o número de diárias extrapolarem ao limite citado a diretoria da Associação 
tratará individualmente com o interessado, no caso de seleção, analisando a justificativa. 

 
 
5 – Da Seleção 
 
A seleção será realizada até o dia 10/09, pela Diretoria da AFBNB, em reunião da 
executiva e/ou do pleno, tomando por base a justificativa apresentada pelos candidatos 
no ato da inscrição e/ou sorteio. A diretoria entrará imediatamente em contato com o 
vencedor através de telefone e disponibilizará o seu nome no site da entidade. 

 
Para efeito de seleção é fundamental o envio de justificativa esclarecendo a escolha do 
evento, bem como de que forma o mesmo contribuirá para sua atuação local e junto à 
entidade. 
 
 
6 – Do resultado 
 
O funcionário vencedor deverá, após a participação no evento, produzir e encaminhar à 
entidade num prazo de 10 dias artigo a ser publicado pela AFBNB no jornal ou revista 
Nossa Voz. No artigo deverá ser abordada sua visão e análise crítica da temática, em 
especial, no contexto da proposta da AFBNB para o desenvolvimento do Nordeste.  
 
7 – Da liberação 
 
O pedido de liberação do funcionário será de responsabilidade do mesmo, junto à 
unidade de trabalho, ou conforme disponibilidade individual. A AFBNB intermediará 
autorização prévia junto à Superintendência de Desenvolvimento Humano. Lembramos 
que o procedimento a ser adotado se dará em conformidade com os normativos, a partir 
da solicitação do candidato selecionado. 


