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Caro leitor,
 
Nesta 24ª edição do informativo virtual da Fundação Sintaf, o Fundação Informa, podem ser
conferidas as últimas notícias sobre as ações e atividades da instituição, dentre eventos e
capacitações, que foram realizadas nos meses de abril e maio pela Fundação e seus parceiros.

Na seção Institucional, encontra-se matéria sobre o lançamento do 14ª número da Série
Panorama Fiscal que ocorreu dentro da programação do evento promovido pela Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP) e a Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco) com apoio Sindicato dos Fazendários e da Fundação.

Já na seção Ensino, há matéria sobre as atividades realizadas pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP) e a Fundação Sintaf voltadas para
os fazendários que cursam Doutorado em Administração Pública do ISCSP, viabilizado pela
parceria entre as instituições.

Na seção Pesquisa, a matéria é sobre a oficina de pesquisa, ofertada pela Fundação Sintaf com
apoio da Célula de Desenvolvimento de Pessoas da Sefaz (Cedep), que foi direcionada para
fazendários e demais interessados na elaboração de Tese e Dissertação.

E na seção Opinião, está disponível o artigo de opinião de autoria do Diretor Geral da
Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini sobre a Seplag.

A cada bimestre, a Fundação Sintaf publica seu informativo virtual que pode ser acessado no
site da Fundação Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br.
 

Boa Leitura!

[PESQUISA]

OFICINA DE PESQUISA SOBRE 
PROJETOS DE DISSERTAÇÃO E TESE
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NOVO NÚMERO DA SÉRIE 
PANORAMA FISCAL É LANÇADO 
EM EVENTO NA SEFAZ

 lançamento do décimo quarto 
número da Série Panorama Fiscal 
ocorreu, no último dia 22 de 

maio, durante realização de seminário 
promovido pela Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
(ANFIP) e a Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafisco), com apoio 
do Sindicato dos Fazendários (Sintaf) e da 
Fundação Sintaf. 
 O tema debatido no evento 
foi “Reforma Tributária Solidária”. 
Além do lançamento do trabalho 
desenvolvido pelo Observatório de 
Finanças Públicas da Fundação Sintaf 
(Ofice), foi apresentada proposta de 

[INSTITUCIONAL]

um novo modelo tributário brasileiro, 
desenvolvida pela Comissão da 
Reforma Tributária do Sintaf, que 
reúne fazendários de diversos cargos e 
unidades fazendárias. 
 Na ocasião, estiveram presentes o 
Ex-secretário da Fazenda, o economista 
Mauro Filho, e os Diretores da Fundação 
Sintaf, Saulo Moreira Braga, Germana 
Belchior e Susie Marino.

Panorama Fiscal
 Com a participação da equipe de 
pesquisadores do Ofice, o 14º número 
da Série Panorama Fiscal foi lançado 
com apresentação de dois artigos com os 

Pesquisadores do Ofice apresentam a 14ª edição da Panorama Fiscal no auditório da Sefaz
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        O economista Mauro 
Filho, ex-secretário da 
Fazenda do Ceará, e o 
presidente da Anfip, 
Floriano Martins de Sá Neto, 
debateram sobre a proposta 
de reforma tributária 
nacional

temas “Análise das finanças públicas do 
estado do Ceará em 2017: uma análise 
comparativa com os demais estados da 
União” e “Demonstrações contábeis do 
Estado do Ceará do Exercício Financeiro 
de 2017”. 
 Gerson Ribeiro, Gabriel Rodrigues 
e Guilherme Reis fizeram a exposição 
da análise feita pelo Ofice das finanças 
do estado do Ceará em 2017, em 
comparação com outros estados do 
país. A pesquisa é realizada por meio de 
dados analisados de forma descritiva 
e comparada de relatórios fiscais 
publicados nos portais das unidades 
federativas e no sítio eletrônico da 
Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda.
 A partir disso, segundo o estudo, é 
possível afirmar que a situação fiscal dos 
estados brasileiros não é tranquila e em 
alguns casos, preocupante. Com relação 
ao Ceará, a situação é de controle fiscal, 
levando em conta o cenário de restrições 
orçamentárias efetuadas no ano passado. 

 Em seguida, o Diretor 
Administrativo-Financeiro da Fundação 
Sintaf, Saulo Braga, o pesquisador 
e Diretor do Sintaf, Lúcio Maia, e o 
pesquisador e secretário de Finanças 
do Crato, Carlos Eduardo Marino, 
explanaram sobre o balanço geral do 
estado, analisado pelo Ofice. O intuito 
foi transformar os dados contidos 
nas demonstrações contábeis em 
informações mais inteligíveis para toda a  
sociedade. 
 A publicação que contém os dois 
artigos apresentados pode ser acessada 
pelo site da Série Panorama Fiscal: www.
fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal. 
 Após as exposições, houve debate 
com perguntas do público e foi realizada 
a exposição da proposta de modelo 
tributário elaborada pela Comissão da 
Reforma Tributária do Sintaf. 
 Os certificados de participação já 
estão disponíveis no site da Fundação 
Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br.

[INSTITUCIONAL]

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
http://www.fundacaosintaf.org.br
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[ENSINO]

FAZENDÁRIOS DOUTORANDOS 
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PARTICIPAM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS 
PELA FUNDAÇÃO SINTAF E O ISCSP

urante o último mês de 
maio, os fazendários 
que cursam Doutorado 

em Administração Pública 
no Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (ISCSP) 
participaram de atividades 
promovidas pelo convênio 
entre a Fundação Sintaf e o 
ISCSP. 
 No dia 29 de maio, 
foi realizada, na sede da 
Fundação, a transmissão da 
conferência "Administração 
Pública Portuguesa no Séc. XXI: Desafios do Governo 
Digital", que aconteceu simultaneamente em Lisboa. 
 O evento teve como intuito proporcionar 
reflexão sobre os desafios enfrentados pelo governo 
português na era digital, já que a administração 
pública passa por um processo de definição de 
estratégias de modernização e simplificação 

administrativa, assim como 
de inovação, em produtos 
e serviços prestados aos 
cidadãos. 
 Nesse cenário, 
surgem desafios de 
inovação, sustentabilidade, 
interoperabilidade, 
transparência e segurança, 
além de desafios de uma 
cidadania mais ativa, 
participada, exigente e 
colaborativa.

Fazendários Doutorandos do ISCSP 
apresentam seus trabalhos na Sefaz, 

por videoconferência

A conferência foi transmitida no 
auditório da Fundação Sintaf
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Pesquisa
 Com objetivo de facilitar a 
comunicação entre os alunos do primeiro 
ano do Doutorado em Administração 
Pública e o Instituto, foi viabilizada 
no dia 7 de junho, na Sefaz IV, a 
videoconferência para apresentação 
de pré-projetos de tese que serão 
defendidos em julho no ISCSP, em Lisboa.
 Para o Vice-Presidente do Instituto, 
Ricardo Ramos, os doutorandos tiveram 
boa evolução em seus trabalhos de 
pesquisa desde a vinda da comissão 

de professores portugueses em abril. 
Segundo ele, a maioria já está em 
processo de definição do projeto de tese 
que conclui o primeiro ano do curso. 
 Ambas as iniciativas fazem 
parte das ações de ensino e pesquisa 
desenvolvidas pela Fundação Sintaf, que 
promove parcerias com instituições de 
ensino renomadas visando ao objetivo 
de proporcionar formação, capacitação 
e disseminação do conhecimento para a 
categoria fazendária e a sociedade como 
um todo.

[ENSINO]

FUNDAÇÃO SINTAF EM PARCERIA COM A 
CEDEP PROMOVEM OFICINA DE PESQUISA
SOBRE PROJETOS DE DISSERTAÇÃO E TESE NA SEFAZ

[PESQUISA]

oi realizada, nos 
dias 21 e 28 de 
maio, oficina de 

pesquisa voltada para 
elaboração de projetos 
de Dissertação e Tese, 
em parceria com a Célula 
de Desenvolvimentos de 
Pessoas da Sefaz (Cedep). 
O objetivo foi capacitar 
servidores fazendários que estão 
cursando Mestrado ou Doutorado, bem 
como aqueles interessados no tema.
 Nesse intuito, participaram da 
capacitação fazendários integrantes de 
turmas de Doutorado em Administração 
Pública do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa (ISCSP). As turmas são viabilizadas 
por meio da parceria entre o Instituto e a 
Fundação Sintaf.
 A facilitadora da oficina foi a 

Diretora Técnico-Científica da Fundação Sintaf , 
Germana Belchior, ministra oficina na Sefaz
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       Fazendários doutorandos do ISCSP participam da 
oficina

       Grupo de fazendários que participaram da oficina de 
pesquisa científica

[PESQUISA]

Diretora Técnico-Científica da Fundação 
Sintaf, Germana Belchior, que é Doutora 
em Direito pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e professora da 
Uni7.
 De acordo com Germana, 
o principal objetivo da oficina foi 
proporcionar o diálogo com os 
fazendários sobre a importância da 
pesquisa e auxiliar no processo de 
elaboração de seus trabalhos. “A 
pesquisa transforma o ser humano. A 
possibilidade de aliar teoria à prática 
demonstra como é importante para o 
desenvolvimento do servidor
fazendário”, explica ela.
 Para o fazendário Sidney Leão, que 
cursa o primeiro ano do Doutorado em 
Administração Pública do ISCSP, a oficina 
teve uma boa dinâmica, o que permitiu 
com que ele se envolvesse e participasse 

da capacitação.
 Germana, ainda, afirma que 
criar espaços de discussão e promover 
capacitações são fundamentais para 
fomentar, além da pesquisa, o espírito 
crítico e reflexivo do servidor fazendário.
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SEPLAG: CONSTRUINDO O 
PRESENTE PARA O FUTURO

POR ALEXANDRE CIALDINI

 Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado (Seplag) tem 
assumido um protagonismo em 

inovação na gestão pública, que se 
destaca na ação planejada: estratégica 
e situacional, considerando um marco 
temporal longevo (vis-à-vis o Ceará 
2050), mas que começa no presente. 
Essa é a compreensão atual da gestão da 
Seplag — ou seja, planejamento refere-
se ao presente e não apenas desenho 
sobre o futuro. Há uma necessidade hoje 
de simularmos para o futuro o problema 
sobre o qual planejamos, possibilitando 
assim uma decisão racional no presente. 
O risco de não pensar no futuro pode ser 
expressado na ineficácia da decisão que 
adotamos hoje.
 Dentre alguns pensadores 
latino-americanos, Carlos Matus (1931-
1998) foi o que melhor escreveu sobre 
planejamento e governo. Para Matus, 
planejar significa pensar antes de agir, 
pensar, sistematicamente, com método. 
Matus ressaltava que planejamento 
é o cálculo que não apenas precede, 
mas preside a ação. Este economista 
chileno foi contemporâneo, na Cepal, 
de alguns dos grandes pensadores 
latino-americanos como: Raúl Prebisch, 

Celso Furtado, Fernando Henrique 
Cardoso e Osvaldo Sunkel. A construção 
do presente e a qualidade de uma 
macro-organização se dá em função 
de suas características fundamentais 
e de suas regras: direcionalidade, 
estrutura organizativa, governabilidade e 
responsabilidade — para isso é preciso 
inovar na tríade de tecnologia-processos-
pessoas. 
  A pesquisa científica em 
administração pública tem enorme 
espaço para que  possamos melhorar a 
qualidade das políticas públicas. Com 
esse intuito, dirigentes da Seplag (www.
seplag.ce.gov.br) e do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 
da Universidade de Lisboa (www.iscsp.
ulisboa.pt), assinaram seu primeiro 
convênio para realizarem ações nas áreas 
de: investigação e formação; cooperação 
técnica; documentação e informação. 
O ISCSP é um instituto que tem 112 
anos de existência e nesse período tem 
se dedicado ao ensino e investigação 
nas áreas de administração pública, 
relações internacionais, administração da 
saúde. Assim, as duas instituições estão 
construindo o presente para o futuro.

TEXTO PUBLICADO NO DIA 8 DE MAIO DE 2018 NA SEÇÃO OPINIÃO DO JORNAL O POVO

[OPINIÃO]
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o último dia 29 
de maio, em 

reunião ordinária do 
Conselho Curador da 
Fundação Sintaf, foi 
apresentada proposta 
de alteração do Estatuto 
da instituição. A 
proposta foi elaborada 
e apresentada pela 
comissão de servidores 
fazendários formada 
em Assembleia Geral do 
Sindicato dos Fazendários (Sintaf), no dia 27 
de março, após deliberação da categoria.  
 A Comissão é composta por Elieuda 
Oliveira do Nascimento (Ouvidoria), 
Evandro Silveira Pinheiro (Cemas), Esley 
Jean de Sousa Nunes (Cefit) e Nilton 
Mourão (Comunicação), além dos diretores 
do Sintaf, Lúcio Maia, Yolita Sá, Carlos Brasil 

             Comissão de fazendários reunidos 
na sede da Fundação Sintaf

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO SINTAF 
É APRESENTADA AO CONSELHO 
CURADOR DA INSTITUIÇÃO 

e Antonio Miranda.
 Após a submissão ao Conselho, a 
proposta de alteração será analisada e 
deverá ser aprovada ou não. O resultado 
será levado ao conhecimento da categoria, 
em Assembleia Geral.

[CURTAS]
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Fundação Sintaf de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Cultural
Rua Padre Mororó, 952 - Centro, Fortaleza - Ceará - Brasil | CEP 60015-220 CNPJ 10.321.543/0001-64. Telefone: 
(85) 3223.6644 | Site: www.fundacaosintaf.org.br | E-mail: fundacao@fundacaosintaf.org.br | Whtasapp: 85 
992223.2180 | F Fundação Sintaf | I @fundacaosintaf

Assessoria de Comunicação: Marcella Macena (Mtb 3183). Projeto Gráfico e Diagramação: Rachel Lima. Revisão: 
Valéria Brasil. Diretoria Executiva: Alexandre Cialdini (Diretor-Geral), Germana Belchior (Diretora Técnico-
Cientifíca), Saulo Braga (Diretor Administrativo-Financeiro) e Susie Marino (Diretora de Cidadania, Inclusão Social 
e Cultura). Conselho Curador: Ana Isabelle Gomes (Presidente), Francisco Ozanan (1º Secretário), Lúcia de Fátima 
Muniz (2ª Secretária). Conselho Fiscal: Jucélio Praciano, Luana Emidio e José Garrido Braga.

SERÁ LANÇADO EM BREVE EDITAL DE SELEÇÃO 
PARA MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO 
DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS 

 edital para seleção de nova turma 
de fazendários para o Mestrado 

Profissional em Gestão de Negócios 
Turísticos, viabilizado pela Fundação 
Sintaf e o Instituto de Estudos, Pesquisas e 
Projetos da Universidade Estadual do Ceará 
(Iepro), tem previsão de lançamento até o 
fim do mês.
 Serão ofertadas 26 vagas para 
fazendários filiados ao Sindicato 
dos Fazendários do Ceará (Sintaf). As 
aulas deverão começar em agosto, de 
segunda a sexta, no período da noite a 
cada 15 dias, no Centro Universitário 
Farias Brito. O valor mensal do 
Mestrado será de 1.100,00 reais.
 O curso é voltado para 
profissionais graduados nas mais 
diversas áreas e conta com duas linhas 
de pesquisa: 1) Turismo, Território e 
Desenvolvimento Local; 2) Política, 
Estratégia e Gestão dos Negócios 
Turísticos. As disciplinas serão 
modulares.

 Mais informações poderão ser 
conferidas no edital que será divulgado 
no site da Fundação Sintaf, www.
fundacaosintaf.org.br. O contato com a 
Fundação também pode ser feito por meio 
do email fsintaf@gmail.com ou do número 
32236644.

[FIQUE POR DENTRO]

     Os Diretores da Fundação Sintaf, Saulo Braga e Germana 
Belchior, os fazendários Paulo Rossano e Remo Moura e o Prof. Fábio 
Perdigão participaram de reunião na Fundação Sintaf para tratar sobre 
a nova turma do Mestrado na Uece.

http://www.fundacaosintaf.org.br
http://www.fundacaosintaf.org.br

