
A participação popular, a atuação ativa da sociedade civil 
nas coisas do Estado e dos governos é absolutamente 
necessária. Num país com as seculares desigualdades e 
uma estrutura social tão injusta, ela é imperativa.
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A participação do governo federal na ONG Brasil abre canais de diálogo sobre 
oportunidades e a institucionalidade das organizações, como atores importantes dos 
espaços de participação social, além de levar informações acerca das políticas públicas 
para as entidades e público presentes na feira.

No estande, estão programadas diversas atividades em parceria com diferentes 
ministérios – oficinas, palestras, mostras de filmes e rodas de conversa – sobre temas 
de interesse das organizações da sociedade civil, como políticas públicas para a 
juventude, Sistema Nacional de Participação Social, Lei de Acesso à Informação, agenda 
de compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, auditoria participativa, entre outros. 
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A participação social é um instrumento para apontar direções, criar novos consensos e 
prioridades para a ação estatal. Sem ela, é impossível transformar democracia política 
em democracia social. 

A construção de um modelo econômico inclusivo, promotor de direitos, deve compreender 
os cidadãos, os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil como sujeitos 
ativos na formulação e acompanhamento das decisões governamentais. 

É nesse sentido que o governo federal vem fortalecendo e aprimorando os espaços 
institucionais de participação social e seus atores, promovendo iniciativas que 
aproximam cada vez mais o poder público da sociedade civil e construindo uma política 
e um sistema de participação social.
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A agenda por um novo marco 
regulatório das organizações 
da sociedade civil faz parte 
desse compromisso com a 
democracia brasileira e visa 
ao aprofundamento das 
relações das organizações com 
o Estado, pautadas no respeito 
à autonomia, na liberdade de 
expressão e organização da 
sociedade, na transparência, 
na probidade e integridade 
no tratamento do interesse 
público.  

Tira-dúvidas no estande Programação do estande
Servidores públicos de diferentes ministérios estarão à disposição no estande para 
esclarecer dúvidas sobre o Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e 
Termos de Parceria do Governo Federal (Siconv) e a legislação referente às parcerias com o 
governo; o Cadastro Nacional de Entidades; a titulação de Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscip) e de Utilidade Pública Federal; e a certificação de filantropia – 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – nas áreas de Assistência Social, 
Saúde e Educação.  

Atividades na Feira[ ]
6/12 – Seminário “Novo Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil (OSC): 
uma agenda de Estado”

Parcerias: Secretaria-Geral da Presidência 
da República e Plataforma por um Novo 
Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil –  uma articulação de redes, 
movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil (www.plataformaosc.org.br)

6/12 – Seminário “Mobilização de Pessoas: 
desafios para a construção de um sistema 
nacional de voluntariado”

Parcerias: Centro de Voluntariado de São 
Paulo, Secretaria de Direitos Humanos, 
Ministério das Relações Exteriores e 
a Secretaria Nacional de Juventude 
da Secretaria-Geral da Presidência da 
República.  

7/12 – Seminário “Universo das Fundações 
Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos 

no Brasil: nova série histórica de 2006, 
2008 e 2010 – Lançamento da Fasfil 2012”

Parcerias: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Associação Brasileira de Organizações 
não Governamentais (Abong),  Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas (Gife), 
e Secretaria-Geral da Presidência da 
República

6 a 8/12 – SICONV para OSC – Curso sobre 
o Sistema de Convênios, Contratos de 
Repasse e Termos de Parceria do Governo 
Federal para Organizações da Sociedade 
Civil

Parcerias: Secretaria-Geral da Presidência 
da República, Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral 
da União

[ ]Inscrições
Para os seminários e o curso sobre o SICONV para a OSC, as inscrições devem ser realizadas 
no site da feira (www.ongbrasil.com.br). 

As atividades do estande serão livres, com inscrições no local. 

Horário Dia 6/12

14:00 às 14:50 Mostra de vídeos sobre Juventude
15:00 às 15:50 Roda de diálogo sobre Participação Social e Conselhos de Juventude 
16:00 às 16:50 Agenda de compromissos ODM e os ODS – Práticas premiadas na 

municipalização 
17:00 às 17:50 Auditoria participativa: A experiência do controle com participação 

social na Copa 2014
18:00 às 18:50 Apresentação de pesquisas do IPEA sobre Participação Social e 

Parcerias do Estado com OSC 

Horário Dia 7/12

14:00 às 14:50 Roda de conversa “Brasil Voluntário” – programa de voluntariado 
público para os grandes eventos

15:00 às 15:50 Debate sobre a Lei de Acesso à Informação e as Entidades Privadas 
sem Fins Lucrativos

16:00 às 16:50 Debate sobre a Rede Juventude Viva
17:00 às 17:50 Oficina “OSCIP e UPF” 
18:00 às 18:50 Oficina “CEBAS – Educação” 

Horário Dia 8/12

10:00 às 10:50 Roda de conversa “Religiões, Movimentos Sociais e Políticas 
Públicas” 

11:00 às 11:50 Viver sem Limites – plano do governo federal para pessoas com 
deficiência

12:00 às 12:50 Roda de conversa “Política e seu Sistema Nacional de Participação 
Social” 

13:00 às 13:50 Roda de conversa “A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis 
e Reutilizáveis” 

14:00 às 15:50 Oficina para modelagem de um vocabulário comum de participação 
social

O desafio de aperfeiçoar o ambiente regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
no Brasil foi apresentado ao governo federal por diversas organizações, movimentos 
sociais e redes, unidos em uma Plataforma por um Novo Marco Regulatório para 
as Organizações da Sociedade Civil. Em 2011 foi instituído um Grupo de Trabalho, 
coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, composto por órgãos do 
governo federal e OSCs de abrangência nacional. As discussões foram realizadas com 
vistas a criar um ambiente propício ao fortalecimento das organizações como atores 
essenciais para a democracia brasileira e para a implementação de políticas públicas. 
Trata-se de agenda prioritária da Secretaria-Geral da Presidência da República, que se 
constitui hoje como referência no governo federal para essa discussão, aberta ao diálogo 
e à participação social.


