
CARTA DE SERVIÇOS

INTRODUÇÃO

A Ânima Pública, Empresa Júnior do curso de graduação em Gestão Pública para o

Desenvolvimento Econômico e Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Ilha do Fundão. Constitui-se em uma associação civil sem fins lucrativos,

apartidária, com fins educacionais e com prazo de duração indeterminado.

A Ânima Pública é uma Empresa Júnior de consultoria, e busca sempre a melhor

qualidade do produto entregue aos seus clientes, tratando suas demandas com o

empenho de toda a equipe da empresa para levar a melhor inovação e técnicas

eficientes.

Oferecemos soluções para o Primeiro, Segundo e o Terceiro Setores. Os

colaboradores da Ânima Pública dispõem de uma alta qualificação do curso de

graduação em Gestão Pública para tratar dos assuntos com a ótica e tecnicidade

dos diversos atores da sociedade.



EIXOS E SERVIÇOS

1. PROJETOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS: A partir das demandas do cliente,

idealizamos um projeto, discriminando todas as suas fases para

implementação e seu método de avaliação. A execução de tal projeto poderá

ou não ficar a encargo da Ânima, de acordo com a necessidade do solicitante.

AVALIAÇÃO DE PROJETOS: A partir das demandas do cliente, realizaremos

uma avaliação de um projeto já existente, identificando possíveis falhas e

buscando melhorias em sua execução.

REDESENHO DE PROCESSOS: Consiste na análise de como os processos

da organização ocorrem atualmente, para então ser possível identificar as

principais disfunções e modificar os mesmos, otimizando tempo e recursos.

APOIO À EDITAIS: Com o objetivo de fazer com que grandes iniciativas

tenham a oportunidade de se consolidarem. Através de um financiamento,

prestaremos apoio às organizações que buscam um aporte financeiro para a

elaboração de projetos ou para a realização de suas atividades.

VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: Através de uma análise financeira

do projeto, nosso objetivo principal é apoiar a abertura de um negócio ou a

elaboração de um projeto, através da estimativa dos custos fixos, custos

variáveis, tempo do retorno do investimento, entre outros fatores

determinantes.



2. PESQUISA

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS: Consiste na coleta e análise de

dados do fator solicitado pelo cliente, para que através da sistematização esta

ferramenta seja instrumentalizada para proporcionar ao cliente uma tomada

de decisão com base em evidências.

DIAGNÓSTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Tem como principal objetivo

levantar dados e indicadores sobre uma determinada política pública,

analisando seu desenvolvimento e respectivo desempenho. Caso solicitado,

formularemos uma análise crítica sobre o que está sendo executado, ou foi

executado durante seu período vigente.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS: Consiste em

prestar suporte ao Poder Executivo para a elaboração dos instrumentos de

planejamento previstos na Constituição Federal de 1988 (Lei Orçamentária

Anual – LOA, Plano Plurianual – PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO).

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: Esse serviço tem por finalidade auxiliar na

construção de um Orçamento Participativo, em que a população decide, de

forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços que serão

executados pela administração municipal.



4. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Consiste na organização de eventos que possuem vinculação com os

Primeiro e Terceiro Setores, como: Audiências Públicas, Seminários,

Encontros (Estaduais e Municipais), ou eventos prestados à iniciativa privada

que estão relacionados às pautas que englobam o debate público.


