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O Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América 

Latina  
 

O curso teve início no dia 9 de outubro e teve duração de oito semanas. Foi realizado na 

Espanha (até o dia 23 de novembro) e no Brasil (na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro). 

Os estudantes foram selecionados entre mais de 5.200 candidatos de 350 universidades da 

América Latina. 

 

Objetivos Gerais 
 

O Programa visa promover o desenvolvimento da região através da criação de redes de 

servidores públicos com alta formação e verdadeiro compromisso com o interesse geral. 

Ao mesmo tempo, visa prestigiar o exercício da função pública - e, em geral, o papel do Estado - 

entre os jovens universitários da Ibero-América. 

 

Para isso, a Fundação Botín, em colaboração com mais de 500 universidades, selecionou pelo 

sétimo ano consecutivo 32 estudantes universitários com alto potencial e vocação de serviço 

público para oferecer um programa de treinamento intensivo na Espanha e no Brasil por oito 

semanas. O programa é concebido pela própria Fundação Botín para alimentar e sustentar essa 

vocação de conhecimento e para capacitar os participantes com as atitudes e competências 

necessárias para o bom exercício da função pública. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Basear a vocação do serviço público nos aspectos histórico, legal, econômico, sociológico e 

atitudinal. 

2. Analisar a aplicabilidade do objetivo anterior à realidade ibero-americana do século XXI e sua 

orientação específica para a função pública. 

3. Capacitar os participantes para melhorar seu treinamento e desenvolver a pessoa com 

critérios éticos e de competência. 

4. Realizar uma experiência vital para o serviço e a função pública através de atividades e 

trabalhos individuais e coletivos. 

5. Promover e facilitar que os participantes se organizem em redes que lhes permitam manter 

contato e continuar seu treinamento. 

 

O programa é estruturado com uma metodologia: 

 

Exigente e intensiva, que exige uma dedicação completa durante todo o programa, com 

avaliação contínua de cada participante. 



Ativa e participativa, com uma combinação adequada de: aulas acadêmicas, palestras, workshops, 

seminários, discussões e debates com profissionais da área. Além do trabalho supervisionado e 

em equipe. 

 

Participantes da IX edição  
 

5.208 candidatos de 350 universidades da América Latina participaram desta IX edição do 

programa. Os estudantes selecionados são da Argentina e México (5 selecionados de cada país), 

Brasil (4), Colômbia (3), Guatemala (2), 

Honduras (2) e Venezuela (2), além de 

participantes dos seguintes países: 

Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Peru, República 

Dominicana e Uruguai. 

 

Os selecionados foram jovens latino-

americanos de 16 nacionalidades, com 

excelência em seus históricos acadêmicos 

e práticas de voluntariado, pesquisa, 

liderança e atividades laborais. 

 

Os brasileiros bolsistas da IX edição são:  
 

 

Maria Paula Miranda Reis: estudante de Direito da PUC Minas e graduada em 

Administração Pública pela Fundação João Pinheiro 

 

Giovanni Iuliano Meira: estudante de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas - 

Escola de Administração de empresas de São Paulo (FGV-EAESP) 

 

Mateus Catunda Marques: estudante de Relações Internacionais pela Uiversidade Estadual 

Paulista (UNESP). 

 



Rayane Oliveira da Silveira: estudante de Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. 

 

Importante destacar que, nesta edição, mais de 800 candidatos de 450 universidades da 

comunidade ibero-americana foram finalistas. 

Algumas atividades realizadas 
 

O treinamento, de oito semanas, começou na sede da Fundação Botín, em Santander. A partir do 

dia 22 de outubro, o curso ocorreu em Madrid e, um mês depois, cruzou o Atlântico para pousar 

no Brasil. O fechamento correu em 29 de novembro na sede da Fundação Getulio Vargas, no Rio 

de Janeiro. 

 

 

Etapa 1: Espanha (Fundación Botín y Universidad de Salamanca) 
 

Durante a etapa na Espanha, desenvolvemos uma infinidade de atividades. Um dos mais 

destacados foi o encontro com o ex-presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle, no dia 18 de 

outubro, no Centro de Botín.  

 

Além disso, fizemos parte do Caminho de Santiago, um treinamento ao ar livre no Vale do 

Nansa e participamos de seminários no Instituto Ibero-Americano da Universidade de 



Salamanca. Bém visitamos algumas instituições espanholas, como o Palácio de Moncloa, o 

Congresso dos Deputados, o Senado, o Conselho da Cidade de Santander, o Parlamento da 

Cantábria ou o Banco da Espanha, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Santander, realizamos diversas visitas institucionais, com destaque ao Parlamento de 

Cantábria, Governo de Cantabria e o Porto de Santander. 

 

Em Santander, também conhecemos a sede da Fundação Botín e o Centro Botín. 

 

Destaco também as sessões de trabalho em equipe e liderança, além de aulas sobre a ética no 

serviço público baseada em princípios norteadores: integridade, proatividade e vocação de 

serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Institucional ao Governo da 

Cantábria, que é uma das instituições 

que formam a Comunidade 

Autônoma da Cantábria, sendo o 

órgão superior que dirige a política e 

a administração desta comunidade 

autônoma espanhola e é a titular da 

função executiva e do poder 

regulamentar sobre aquele território. 

Visita ao Parlamento da Cantábria, 

órgão legislativo da Comunidade 

Autônoma da Cantábria. Seus 

membros são os deputados e seu 

compromisso é representar os 

cidadãos cântabros. Os parlamentares 

são eleitos por sufrágio universal, 

igual, livre, direto e secreto. 

Visita ao Porto de Santander,  que 

apresenta uma localização geográfica 

estratégica para o comércio com a 

Europa e o resto do Mundo. A visita 

englobou as áreas de economia, 

logística e política. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Aut%C3%B4noma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Aut%C3%B4noma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1bria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1bria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminho de Santiago: 

Fizemos uma parte do Caminho de Santiago, 

que se constituiu como uma das experiências 

mais enriquecedoras que já tive. O Caminho me 

proporcionou momentos de superação, reflexão, 

dúvidas e muitas alegrias ao lado de 

companheiros que sempre me estimulavam a 

seguir o caminho. 

Compreendi a importância de se ter uma causa 

para a qual lutar, de manter a constância na 

perseguição dos meus objetivos, de ter pessoas 

valentes ao meu lado, que também estejam 

dispostas a trabalhar arduamente em prol da 

transformação integral das instituições públicas 

da América Latina. 

Constância, adaptação, colaboração e vontade de 

ser melhor: para mim esses foram os maiores 

aprendizados desse caminho que, ao fazê-lo com 

consciência, levou-me a uma linda viagem rumo 

ao conhecimento de mim mesma 

Torneio Debate: 

“Devem os Estados promover o 

Transhumanismo para melhorar a 

qualidade de vida de seus cidadãos?” 

Foram uma série de sessões de debate para 

defender posições favoráveis ou contrárias. Além 

de ser uma oportunidade de desenvolver minhas 

habilidades de oratória e persuasão, a 

experiência também serviu para melhorar a 

organização das ideias em um debate e 

expressão clara do meu pensamento. 

Projeto de Inovação: 

Foram desenvolvidos, ao longo do programa, 4 

projetos de inovação, por 4 equipes de trabalho, 

com foco em problemas sociais na América 

Latina. 

Podemos aplicar conhecimentos de gestão de 

projetos, trabalho em equipe e outras habilidades 

e competências inerentes ao desenvolvimento de 

um projeto de inovação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bolsistas da IX Edição na Sede da Fundação Botín em Madrid 

Universidade de Salamanca: 

Nesta Universidade (que tem exatos 800 

anos de história), tivemos aulas sobre 

Política a Serviço da Sociedade, visita ao 

Centro de Estudos Brasileiros e aula de 

História Política Latinoamericana.  

Estudar em Salamanca foi como ser 

transportada a tempos passados, sem 

perder o senso de responsabilidade pelo 

futuro. 

Brasileiros da Embaixada do Brasil em 

Madrid: 

Os bolsistas brasileiros também realizaram 

uma visita na Embaixada em Madrid. 

Conversamos sobre o trabalho inerente à 

embaixada, seus desafios e as influências 

políticas na missão diplomática. 



Etapa 2: Brasil (Fundação Getúlio Vargas) 
 

No dia 23 de novembro, os participantes desta edição viajaram ao Rio de Janeiro para continuar 

sua formação na Fundação Getúlio Vargas. Lá desfrutamos de palestras de professores e 

servidores públicos de relevância pertencentes a diferentes instituições públicas do Brasil. A 

formação no país sul-americano é completada com visitas a diferentes entidades e 

administrações, com o objetivo de reforçar a vocação dos estudantes para o serviço público.  

 

Finalmente, antes do encerramento, apresentamos nosso 

projeto de inovação boas práticas e o defendemos perante 

um jurado de especialistas. Os trabalhos finais 

compartilham o objetivo comum de oferecer uma solução 

inovadora para uma necessidade relevante detectada em 

algumas das mais importantes áreas de serviço público. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: integridade, vocação de serviço e proatividade. 
 

Sou, agora, egressa do Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina.  

 

Posso dizer que foram 2 meses intensamente vividos, repletos de experiências edificantes e 

momentos que consolidaram meu interesse por atuar no âmbito público.  

 

A América Latina necessita de líderes 

públicos que prezam não só pela 

fortaleza das instituições democráticas, 

mas que sejam eles exemplo do que 

dizem. Líderes públicos que sejam 

sensíveis às demandas da população. 

Líderes que trabalhem com metas, com 

indicadores, com profissionalismo, sem 

que isso signifique um distanciamento 

da realidade que os cercam. 



 

O Programa me permitiu encarar problemas como oportunidades e a estudá-los com diferentes 

perspectivas. Ademais, um dos grandes aprendizados que levo comigo é sobre o valor do 

trabalho em equipe. Sozinhos, não podemos. Se eu cheguei até aqui, houve participação de 

muitas pessoas em minha vida; da mesma forma, se quero alcançar um objetivo, devo contar com 

pessoas: pessoas em quem posso confiar, que compartilham os mesmos ideais, princípios e 

vontade de transformar pequenas ou grandes realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu objetivo agora é dedicar-me à Rede de Servidores Públicos da qual agora sou parte, e fazer 

com que mais jovens de excelência acadêmica participem deste programa que busca talentos e os 

desenvolve de forma ímpar. 


