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II ENEPCP 
ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA DO 

CAMPO DE PÚBLICAS  
 

DEMOCRACIA E DIREITOS 
Dimensões das políticas públicas e sociais 

  
 Brasília, 4 a 7 de dezembro de 2015 

Local: UnB/ESAF  
Realização: ANEPCP - Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 

Públicas  
 

1 APRESENTAÇÃO 

O Brasil depara-se com incertezas sobre o futuro do Estado Democrático de Direito e dos avanços 
obtidos nas últimas décadas nas políticas públicas no país, especialmente aquelas direcionadas ao 
desenvolvimento sustentável e à superação dos nossos déficits históricos de cidadania política e social. 

De um lado, o quadro provoca apreensão entre os atores do campo de públicas, espaço profissional e 
acadêmico notabilizado pela defesa do ethos republicano e do aprofundamento democrático na gestão 
pública brasileira. De outro lado, abre uma janela de oportunidades para o aprofundamento do debate 
sobre as perspectivas da sociedade brasileira e seu rebatimento no tripé formado por ensino, pesquisa e 
extensão nos cursos e espaços do campo. 

É neste cenário desafiador que a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas 
organiza seu segundo encontro, a realizar-se em Brasília, entre os dias 4 e 7 de dezembro de 2017. 
Com o título Democracia e Direitos: Dimensões das políticas públicas e sociais, o evento reunirá 
pesquisadores, profissionais, professores e estudantes, de graduação e pós-graduação, em um conjunto 
de atividades voltadas à discussão desses temas, incluindo conferências, mesas-redondas, sessões 
temáticas e sessões livres. 

O presente edital traz a descrição das atividades e de suas regras de funcionamento, assim como o 
cronograma do II ENEPCP - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. 
 

2 ATIVIDADES 

2.1 Conferências 

O II ENEPCP contará com duas conferências - uma de abertura e outra de encerramento - com atores 
destacados no Campo de Públicas. 

 

2.2 Mesas-redondas 

As mesas-redondas são espaços para discussão de temas contemporâneos relacionados ao Campo de 
Públicas. São compostas por um coordenador e no mínimo dois e no máximo quatro expositores, com 
duração máxima de duas horas. 
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As propostas de mesas-redondas deverão ser enviadas para o email da ANEPCP 
(anepcp@gmail.com), no período entre 13 e 28 de maio de 2017, contendo: 

● Título da mesa-redonda, com no máximo 150 caracteres com espaços 

● Resumo, entre 500 e 1000 caracteres com espaço, contendo breve descrição da atividade 

● Nome e mini-currículo do coordenador e dos expositores 

Caberá à coordenação científica do II ENEPCP avaliar e aprovar as mesas-redondas que comporão a 
programação do evento. O prazo limite para divulgação das mesas-redondas aprovadas é 30 de junho 
de 2017. 

 

2.3 Sessões temáticas 

As sessões temáticas são espaços para apresentação e debate de trabalhos em forma de artigos e 
pôsteres, com temas específicos relacionados às agendas de ensino, pesquisa e extensão do Campo de 
Públicas. São coordenadas por uma equipe de no mínimo dois e no máximo três coordenadores, sendo 
que pelo menos um deles deve ter a titulação mínima de doutorado e os demais, de mestrado. Cabe a 
esta equipe a responsabilidade de selecionar os trabalhos e organizar o funcionamento das sessões. 
Além das sessões temáticas preexistentes cujos coordenadores confirmaram sua manutenção, o II 
ENEPCP receberá propostas de novas sessões temáticas. 

Sessões Temáticas atuais 

ST1. Ensino e extensão no Campo de Públicas 

O objetivo é contribuir para a reflexão multidisciplinar na área de ensino e extensão no Campo de 
Públicas, com foco nos perfis dos cursos existentes, suas respectivas áreas de concentração, práticas 
interdisciplinares, experiências inovadoras e perfil do egresso.  

 

ST2. Estado, mercado e sociedade 

O objetivo é tratar, a partir de abordagens de diferentes disciplinas e marcos teóricos, os seguintes 
temas particulares: relações entre Estado e sociedade; articulações Estado-mercado-sociedade em 
diferentes níveis e esferas; instituições reguladoras das relações Estado-mercado-sociedade; 
accountability, transparência, comunicação pública e fluidez da informação entre Estado, mercado e 
sociedade. 

 

ST3. Análise de políticas públicas 

O objetivo é reunir trabalhos que respondam às questões clássicas da análise de políticas públicas, 
resumidas por Thomas Dye (1992, p. 1) na frase “descobrir o que os governos fazem, porque fazem e 
que diferença isto faz”. Mais recentemente no Brasil, emergem também estudos interessados em 
explicar “como os governos implementam as políticas”. 

 

ST4. Planejamento, finanças públicas e orçamento 

Serão tratados temas, problemas e questões relacionados à gestão fiscal (tributação, despesa e dívida 
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públicas), à gestão orçamentária e à gestão financeira dos governos, à contabilidade pública, à gestão 
de custos nos diferentes níveis do federalismo, considerando as fases de planejamento, execução e 
controle dos processos envolvidos. 

 

ST5. Governo eletrônico e redes digitais para participação política no Estado contemporâneo 

O objetivo é contribuir para a reflexão multidisciplinar na área de governo eletrônico e das redes 
digitais, com foco nas suas contribuições para a democracia, a transparência e a efetividade das ações 
públicas nos marcos do cenário tecnológico e político-institucional contemporâneo. 

 

ST6. Gestão social e políticas públicas 

O objetivo é debater as interfaces entre a teoria/prática dos campos da Gestão Social e 
Administração/Gestão Pública, compreendendo as políticas públicas como processos multiatoriais 
voltados para o enfrentamento de problemas públicos e/ou oferta de bens públicos, dentro de uma 
abordagem pluricêntrica, com ênfase nos subtemas: 1) gestão social de políticas públicas; 2) 
metodologias participativas, integrativas e criatividade na ampliação do espaço público; 3) ensino, 
pesquisa e extensão em gestão social; 4) práticas de gestão social dos territórios em políticas públicas; 
5) transversalidade e intersetorialidade das políticas públicas: desafios da gestão social.   

 

ST7. Estado e democracia: representação, participação e controle social na gestão pública 

O objetivo é tratar das relações sociedade civil e Estado, com ênfase na democratização do Estado 
brasileiro, na institucionalização da participação como método de governo, nas políticas públicas de 
participação e representação e nas inovações institucionais democráticas e as possibilidades de 
articulação entre participação, representação e controle social.  

 

ST8. Federalismo e relações intergovernamentais 

O objetivo é focar as relações verticais e horizontais entre esferas de governo em sistemas federativos, 
com ênfase nos processos e mecanismos de coordenação e cooperação intergovernamentais, em 
políticas públicas e em contextos de competição, tratando de fatores que promovem ou criam barreiras 
à articulação intergovernamental, como a questão da repartição de recursos, competências tributárias, 
capacidade técnica da burocracia estatal entre outros. 

 

ST9. Concepções teórico-metodológicas e modelos de administração e gestão pública 

Reconhecendo a riqueza das diferentes vertentes teóricas, o objetivo é discutir: (1) ontologias e 
epistemologias no campo de públicas, para propiciar um debate rico em torno do que é a realidade, de 
como ela se configura no campo de públicas, e de como devemos ou podemos acessá-la; e (2) modelos 
de administração e gestão pública conducentes à ética e compatíveis com a democracia, a partir de 
diferentes paradigmas. 
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ST10. Esferas públicas não governamentais 

O objetivo é abordar a história e os papéis da sociedade civil na esfera pública, suas relações com o 
Estado e seu protagonismo no campo das políticas públicas, além dos marcos regulatórios e dos 
aspectos legais da sociedade civil. São tratadas as organizações da sociedade civil em suas diferentes 
dimensões: social, econômica, política e técnica. 

 

Envio de propostas de novas Sessões Temáticas 

As propostas de novas sessões temáticas devem ser enviadas ao email da ANEPCP 
(anepcp@gmail.com) entre 5 e 30 de abril de 2017, contendo: 

● Título da sessão temática 

● Nome e mini-currículo dos coordenadores  

● Resumo, entre 500 e 1000 caracteres (com espaço), com breve descrição da atividade 

Caberá à coordenação científica do II ENEPCP avaliar e aprovar as novas sessões temáticas que 
comporão a programação do evento. O prazo limite para divulgação das novas sessões temáticas 
aprovadas é 12 de maio de 2017. 

 

Envio de trabalhos às Sessões Temáticas 

a) Para submissão de trabalhos, os autores deverão, primeiramente, cadastrar-se na Plataforma do 
Encontro, criando o seu login e senha, no site da ANEPCP (www.anepcp.org.br). 

b) Os trabalhos podem ser submetidos na forma de artigo completo ou pôster; em ambos os casos, os 
proponentes deverão enviar um resumo simples e um resumo expandido, conforme as regras de 
formatação abaixo. 

c) O período de submissão dos trabalhos é de 1º a 30 de junho de 2017, e o prazo de divulgação dos 
trabalhos aceitos é 30 de julho de 2017. 

d) Os autores que tiverem trabalhos aprovados para as Sessões Temáticas devem enviar o trabalho 
completo até 15 de outubro de 2017. 

e) Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação. 

f) Serão publicados nos Anais do evento apenas os trabalhos completos que forem recebidos dentro do 
prazo estabelecido no calendário e apresentados durante o evento. 

g) Para que os trabalhos completos sejam publicados nos Anais é necessário que pelo menos um dos 
autores esteja inscrito no evento e tenha efetivado o pagamento da inscrição até o dia 15 de setembro 
de 2017. 

h) A formatação dos trabalhos deverá seguir as seguintes normas: 

● Título com no máximo 150 caracteres (com espaço), em campo próprio na área do inscrito 

● Resumo simples, entre 500 e 1000 caracteres (com espaço), em campo próprio na área do 
inscrito 

● Resumo expandido (a ser anexado na área do inscrito): 

mailto:anepcp@gmail.com
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- Tipo de arquivo: pdf 

- Tamanho: 650 a 1000 palavras 

- Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado 

- Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

- Conteúdo: Título, Autor(es) (no máximo cinco autores por trabalho), Indicação da 
Sessão Temática, Texto do resumo 

● Artigo completo (a ser anexado na área do inscrito): 

- Tipo de arquivo: pdf 

- Tamanho A4 (29,7 cm x 21 cm) 

- Folha de rosto conforme Anexo 1 deste Edital (basta copiar e colar) 

- Espaçamento entre linhas: 1,5 

- Margens superior e esquerda: 3 cm 

- Margem inferior e direita: 2 cm 

- Título: Fonte Times New Roman, tamanho 14, normal, negrito 

- Texto: Fonte Times New Roman, tamanho 11, parágrafo justificado 

- Títulos de seções: Fonte Times New Roman, tamanho 11, itálico 

- Números de página centralizado na parte inferior 

- Máximo de 25 páginas 

- Citações e referências conforme normas ABNT 

 

● Pôster (o(s) autor(es) deverão levá-lo ao evento para sua afixação pela organização) 

- Tamanho A0 (dimensões aproximadas de 85 cm x 120 cm), apresentado na posição 
retrato (vertical) 

  

2.4 Sessões Livres 

As sessões livres constituem atividades com metodologias e práticas alternativas, incluindo exposições 
e apresentações audiovisuais e artísticas, relatos de experiências e práticas ou com atores sociais de 
fora da academia, entre outras, podendo ser propostas por indivíduos e organizações. 

Envio de propostas de Sessões Livres 

As propostas de sessões livres devem ser enviadas ao email da ANEPCP (anepcp@gmail.com) entre 2 
de maio e 30 de junho de 2017, contendo: 

● Título da atividade 
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● Nome e mini-currículo dos coordenadores 

● Breve descrição da atividade (até 700 palavras), incluindo objetivo(s), método de 
funcionamento, duração, estrutura necessária (área, materiais e equipamentos, etc.), número de 
participantes, entre outras informações pertinentes à proposta 

Caberá à coordenação científica e à comissão organizadora do II ENEPCP avaliar e aprovar as sessões 
livres que comporão a programação do evento. O prazo limite para divulgação das sessões livres 
aprovadas é 31 de julho de 2017. 

 

3 DATAS IMPORTANTES 

Atividade 
 

Data 

Lançamento do Edital do Encontro 
 

03/04/2017 

Período para para envio de propostas de novas Sessões 
Temáticas (STs) 
 

5/04/2017 a 30/04/2017 

Divulgação das novas STs aprovadas 
 

Até 12/05/2017 

Período para para envio de propostas de Sessões Livres 
(SLs) 
 

2/05/2017 a 30/06/2017 

Divulgação das SLs aprovadas 
 

Até 31/07/2017 

Período para envio de propostas de mesas-redondas 
(MRs) 

13/05/2017 a 28/05/2017 

Divulgação das MRs aprovadas 
 

Até 30/06/2017 

Período de submissão de trabalhos nas STs 1º/06/2017 a 30/06/2017 
 

Divulgação dos trabalhos aceitos nas STs 
 

Até 30/07/2017 

Período de inscrições com desconto no site do encontro 
(www.anepcp.org.br)  
 

1º/08/2017 a 15/09/2017 

Prazo final para pagamento da inscrição dos autores dos 
trabalhos aprovados em STs e SLs e de componentes de 
mesas-redondas aprovadas 
 

15/09/2017 

Prazo final para divulgação da Programação Completa 
do II ENEPCP 
 

29/09/2017 

Prazo final para o envio dos trabalhos completos no site 
do encontro (www.anepcp.org.br) 
 

15 de outubro 

Início do encontro 
 

4 de dezembro 

 

http://www.anepcp.org.br/
http://www.anepcp.org.br/


 
 
 

 
7 

 

4 ORGANIZAÇÃO 

 
 

Coordenação Geral 

Augusto de Oliveira Tavares (UFCA) 
Carlos Raul Etulain (UNICAMP) 
Lindijane de Souza Bento Almeida (UFRN)Magda de Lima 
Lúcio (UnB) 
Maria Isabel de Araújo Rodrigues (FJP) 
Rodrigo Rossi Horochovski (UFPR) 
Sérgio Azevedo Fonseca (UNESP) 

Comitê Científico Alcides Fernando Gussi (UFC) 
Edgilson Tavares de Araújo (UFRB) 
Gabriela Spanghero Lotta (UFABC) 
Marco Antonio Carvalho Teixeira (FGV/SP) 
Regina Claudia Laisner (UFSCAR) 
Valdemir Aparecido Pires (UNESP) 

Comissão Organizadora Local A definir 
 

Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas – ANEPCP 

Diretoria Executiva (2015-2017) 

Diretora Presidente – Magda de Lima Lúcio (UnB) 
Diretora Secretária Executiva – Maria Isabel de Araújo Rodrigues (FJP) 
Diretor Financeiro – Carlos Raul Etulain (UNICAMP) 
Diretora de Ensino – Lindijane de Souza Bento Almeida (UFRN) 
Diretor de Pesquisa – Sérgio Azevedo Fonseca (UNESP) 
Diretor de Extensão – Augusto de Oliveira Tavares (UFCA) 
Diretor de Comunicação – Rodrigo Rossi Horochovski (UFPR) 
 

Conselho Consultivo 
Diogo Joel Demarco (UFRGS) 
Fernando Abrucio (FGV/SP) 
Gabriela Spanghero Lotta (UFABC) 
Gustavo Costa de Souza (UFLA) 
José Irivaldo Alves de Oliveira e Silva (UFCG) 
Júlio Cesar Andrade de Abreu (UFF) 
Luciana Lima (UFRGS) 
Maria Aparecida Abreu (UFRJ) 
Maria Aparecida da Silva (UNILAB) 
Silvânia Monte (UFC) 
 
 

Conselho Fiscal 
Titulares 
Jaime Crozatti (USP) 
Luiz Mafra (UNIFAL) 
Oswaldo Gonçalves Junior (UNICAMP) 
Suplentes 
Aragon Dasso (UFRG) 
Christiana Freitas (UnB) 
Renato Luis Pinto Miranda (UFAL) 

 
Contato: anepcp@gmail.com
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II ENEPCP 
ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA DO 

CAMPO DE PÚBLICAS  
 

DEMOCRACIA E DIREITOS 
Dimensões das políticas públicas e sociais 

  
 Brasília, 4 a 7 de dezembro de 2015 

 
ST ou SL [inserir o número correspondente] - TÍTULO DA SEÇÃO TEMÁTICA 

 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Autor 1 (SIGLA DA INSTITUIÇÃO) 
Autor 2 (SIGLA DA INSTITUIÇÃO) 
Autor 3 (SIGLA DA INSTITUIÇÃO) 
Autor 4 (SIGLA DA INSTITUIÇÃO) 
Autor 5 (SIGLA DA INSTITUIÇÃO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


