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Este trabalho de pesquisa iniciou-se em 2020, com a inserção da graduanda de Administração 

Pública, no primeiro momento como voluntária no Núcleo de Inovações Sociais na Esfera 

Pública (NISP), dentro do projeto de pesquisa do Observatório de Inovações Sociais de 

Florianópolis (OBISF), coordenado pela professora Carolina Andion e desenvolvido em parceria 

com os pesquisadores do grupo Strategos, coordenados pela professora Graziela Alperstedt. 

Dentre as diferentes arenas públicas da cidade acompanhadas pelo OBISF está a da garantia dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, onde se insere o projeto Articula Floripa, projeto de 

extensão desenvolvido de forma articulada com a pesquisa, desde 2019, e coordenado pela 

professora Carolina Andion, que orienta esse estágio. O projeto é uma iniciativa do Instituto 

Comunitário Grande Florianópolis (ICOM) e é correalizado junto com o OBISF e o Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) de Florianópolis. Tem como objetivo 

fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente (SGDCA) do município, 

promovendo espaços de encontro, formação e articulação entre seus atores. Em 2020 a essência 

para realização do projeto foi reforçar a rede e promover o protagonismo do CMDCA, 

fortalecendo seu papel enquanto organização chave desse sistema, no quadro dos 30 anos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), completados dia 14 de julho de 2020. Agora, no 

ano de 2021, o projeto entra em sua segunda etapa, com foco no fortalecimento da política 

pública de proteção integral no município, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (FMDCA). O FMDCA foi autorizado pela Lei Federal 8.069/1990, e criado 

como meio de captação de recursos para a área da criança e adolescência, gerido pelo CMDCA, o 

qual é responsável para que de forma transparente discuta e aprove a utilização dos recursos 

captados. O estágio realizado concentrou-se na sistematização e analise dos fluxos do edital de 

chancela e de saldo financeiro do FMDCA, com o objetivo de aumento da transparência e 

simplificação dos processos, fortalecendo o fundo e apoiando a política.  
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