
 
 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

 I CONGRESSO CEARENSE DO CAMPO DE PÚBLICAS –  CONCECAP 2018 
 

GESTÃO PÚBLICA E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO: CENÁRIOS E DESAFIOS NO CEARÁ 
 
 
 

A Comissão Organizadora (COE) do I CONCECAP convida pesquisadores,         

professores, estudantes, gestores e demais interessados para submeterem propostas de trabalho para            

o I Congresso Cearense do Campo de Públicas (CONCECAP). O tema geral do congresso será               

Gestão Pública e Políticas de Desenvolvimento: Cenários e Desafios no Ceará. O evento ocorrerá              

entre 14 e 16 de março de 2018, em Fortaleza/Ceará - Brasil. 

O Campo de Públicas é formado pelos cursos de graduação em Administração Pública,             

Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Social e Políticas Públicas, além de             

representar uma área multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão. O olhar se volta para a               

dinamização da res pública e de seus fazeres a partir dos espaços decisórios e da implementação de                 

políticas públicas de interesse coletivo. O saber gestado nesse campo de conhecimento se dá na               

perspectiva e aglutinação de ciências como a Antropologia, Sociologia, Política, Economia, Direito,            

Administração.  

No Ceará, o Campo de Públicas tem se alargado com os cursos de graduação              

(tecnológica e bacharelado), especialização/MBA e pós-graduação, além de ser o detentor do            

primeiro e único Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas em nível de              

Brasil. Em Fortaleza, é possível encontrar todas as modalidades, enquanto que, sua interiorização             

também já é uma realidade, graduação e especialização, através da Universidade Federal do Ceará              

(UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade da Integração Internacional da           

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Universidade Estadual do Ceará (UECE) em parceria com a            

Universidade Aberta do Brasil (UAB), e recentemente com a expansão do Mestrado Profissional em              

Avaliação de Políticas Públicas da UFC, na cidade de Acaraú, localizada na Região Norte.  

Um desafio para o Campo de Públicas é fazer com que o Estado reconheça e valide tais                 

profissões no escopo governamental que, embora às criações dos cursos perpassam a esfera pública,              



poucos são os concursos públicos que abarcam vagas para esses profissionais.  

Assim, o I Congresso Cearense do Campo de Públicas – (CONCECAP) visa debater             

novas perspectivas de planejamento de longo prazo para o Estado do Ceará, contribuindo para o               

desenvolvimento regional e o aperfeiçoamento do setor público. Para tanto, o Congresso pretende             

reunir gestores municipais, estaduais, representantes do terceiro setor, (da) iniciativa privada, (das)            

universidades e sociedade civil com foco na gestão, discutindo a promoção do desenvolvimento             

econômico do Estado e demandas sociais, bem como, gerar conhecimento por meio do             

compartilhamento de experiências e ideias inovadoras, entre a academia, as instituições públicas e a              

sociedade civil, que estimulem a redução das desigualdades e o aprimoramento dos serviços             

essenciais para a população como: saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública,            

geração de emprego e renda, entre outros. 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Propiciar momento de encontro entre academia, instituições públicas e sociedade civil de modo              

a estimular a produção acadêmica, a troca de experiências entre os participantes e promover              

discussões pertinentes aos desafios para o desenvolvimento social e econômico do Ceará. 

1.2. Conhecer e debater sobre o plano estratégico Ceará 2050; 

1.3. Apresentar e promover a Associação Cearense dos Profissionais do Campo de Públicas; 

 

 

2. PÚBLICO PARTICIPANTE 

2.1. Profissionais, estudantes e pesquisadores da área, instituições públicas e sociedade civil. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Inscrições para participação no evento 

3.1.1. Em caso de aprovação, o candidato precisa estar com inscrição no evento confirmada para               

que sua apresentação seja incluída no calendário de apresentações do evento. As inscrições para              

participação deverão ser feitas, exclusivamente, via internet no portal do evento que abrirá no início               

da segunda quinzena do mês de Janeiro. 

 

 



4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A Comissão Científica do I CONCECAP recomenda e encoraja a participação de            

pesquisadores, estudantes, pessoas atuantes e interessados pelo Campo de Públicas com a            

apresentação de trabalhos pertinentes à temática do evento, no escopo dos seus eixos. Para tanto, os                

interessados em apresentar trabalhos deverão realizar a submissão de trabalhos, os quais serão             

avaliados por uma equipe de pareceristas, dentro do descritor do eixo temático. 

Os artigos e relatos de experiências aprovados devem ser obrigatoriamente apresentados           

na forma de comunicação oral durante o evento e serão publicados nos Anais do CONCECAP. Para                

que estas condições sejam atendidas é necessário que ao menos um dos autores do artigo ou do                 

relato de experiência efetue a inscrição no evento, no prazo estabelecido, e compareça na sala para                

exposição do seu trabalho. 

 

4.1. Serão recebidos trabalhos em duas modalidades: 1) artigos (em andamento ou concluídas) e 2)               

relatos de experiências. 

4.2. Os participantes devem enviar o(s) trabalho(s) para o e-mail:          

submissoes.concecap@gmail.com a partir do dia 15 de Janeiro de 2018 até o dia 09 de Fevereiro                

de 2018. 

4.2.3. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento explicitadas               

nesta chamada e autoriza a publicação do(s) trabalho(s), sendo os autores responsáveis pelo             

conteúdo apresentado. 

4.2.4. Após a data final de submissão do(s) trabalho(s), não haverá mais a possibilidade de               

alterações dos dados pessoais e/ou dos conteúdos anexados; 

4.2.5. Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação especificadas nesta             

chamada. 

4.2.7. Cada autor pode submeter até 2 trabalhos como autor principal, não tendo limites para               

participar como coautor. 

4.2.8. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 4 coautores. 

4.2.9. O trabalho deverá ser anexado no formato PDF sem identificação e no formato .doc com                

identificação. 

4.2.10. Os autores são responsáveis pela revisão ortográfica prévia do trabalho. 

4.2.11. Até a data limite de submissão, o candidato deverá receber um e-mail confirmando o               

recebimento do trabalho. 

4.2.12. Serão selecionados trabalhos para os seguintes eixos: 



a) Avaliação de Políticas Públicas: Objetiva-se discutir os sentidos e as possibilidades de             

avaliação de políticas públicas, envolvendo trabalhos que façam uso de distintas abordagens            

avaliativas. Destaca-se o debate sobre as perspectivas teórico-metodológicas inovadoras de         

avaliação, tomando como foco avaliações hermenêuticas e participativas. 

b) Concepções Teórico-Metodológicas e Modelos de Administração e Gestão Pública: Os           

modelos de administração e gestão pública, quais sejam, patrimonialista, gerencialista e burocrática            

representam momentos distintos da vida política do Estado brasileiro, embora exista um hibridismo             

e uma correlação entre os mesmos. O patrimonialismo reverbera na extensão ou confusão entre o               

público e o privado. Já o modelo burocrático weberiano foi instaurado na década de 1930 com o                 

intuito de frear a corrupção e dar maior impessoalidade ao serviço público. Por fim, o gerencialismo                

da década de 1990, com a regulação dos gastos públicos e a diminuição estatal. Nesse eixo,                

objetiva-se discutir epistemologias no campo de públicas e modelos de administração e gestão             

pública por meio de diferentes paradigmas. 

c) Participação, Governança e Políticas Públicas: Neste eixo serão debatidas as instâncias de             

participação social e os desafios de instituir a democracia participativa como ferramenta de             

governo, na perspectiva de que todos os cidadãos têm direito de participar do poder e assim,                

praticar a governança, aqui entendida através do tripé estado, mercado e sociedade. A cogestão das               

políticas públicas pelos seus beneficiários/clientes representa um avanço do estado em direcionar            

ações e alocar recursos para as demandas consideradas prioritárias, como possibilidade de alterar a              

realidade social.  

d) Planejamento e Finanças Públicas: Discussão acerca dos instrumentos de planejamento, para            

além do enfoque legal e orçamentário, mas focando as iniciativas e inovações nos métodos de               

planejamento administrativo, buscando interligar as estratégias em finanças públicas, suas fontes de            

financiamento,  arrecadação e transferências  para a execução das políticas  públicas. 

e) Territórios e Desenvolvimento – do local ao global: Para Raffestin (1993) o território se forma                

a partir do espaço e das relações de poder instituídas por diversos atores. Dowbor (1999), o espaço                 

local é espaço de vida e por isso, necessita ser respeitado pela “aldeia global”, principalmente no                

que se refere a questão identitária, pois, o local faz parte do global mas, possui suas                

particularidades. Já o termo desenvolvimento, são vastos os entendimentos. Ora desenvolvimento é            

um processo complexo, ora desenvolvimento é o próprio crescimento. Hermet (2002) conjuga            

cultura e desenvolvimento como ligados intimamente, pois, são considerados dentro da sua            

especificidade e coletividade, em detrimento do desenvolvimento como resultado meramente          

econômico. Assim, desenvolvimento se associa a uma conjugação qualitativa de transformação de            



vida, que congrega as mais diversas necessidades do humano, imprescindíveis ou não. É nesse              

contexto de território como espaço de relações de poder, do local como espaço de vida e de                 

desenvolvimento como transformação substantiva da existência humana que o respectivo eixo se            

apresenta como objeto de estudo. 

3.2.12. Os resultados e ordem das apresentações serão divulgados em 23 de Fevereiro de 2018 no                

portal do evento na internet e demais meios de comunicação online. 

 

 

5. ELABORAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

5.1. Os trabalhos deverão obedecer às seguintes normas: 

a) Texto integral entre 8 e 12 laudas, incluídos todos os elementos pré e pós-textuais;  

b) Título do trabalho, resumo (até 250 palavras) e palavras-chave; 

c) Nome do(s) autor(es), com nota de rodapé - por autor - indicando a instituição ao qual está                  

vinculado, titulação e o endereço eletrônico; 

d) Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. As margens devem               

seguir a proporção 3cm nas margens esquerda e superior, e 2cm nas margens direita e inferior. A                 

primeira linha dos parágrafos deve ter recuo de 2 cm; 

e) Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço simples entre linhas nas notas de rodapé. 

f) Citações e referências devem se guiar pelos padrões da Associação Brasileira de Normas              

Técnicas (ABNT). 

5.2. Os trabalhos devem apresentar:  

5.2.1. Artigo: Título do Trabalho; Resumo (breve descrição dos objetivos, metodologia e resultados             

obtidos) seguido de três palavras-chave separadas por ponto e vírgula; Introdução (contextualização            

do problema estudado); Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos            

resultados); Desenvolvimento (apresentação dos resultados obtidos a partir de uma análise crítica);            

Considerações Finais (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância) e Referências. 

5.2.2. Relato de Experiência: Título do Trabalho; Resumo (breve descrição dos objetivos,            

metodologia e da experiência) seguido de três palavras-chave separadas por ponto e vírgula;             

Introdução (contextualização da experiência); Desenvolvimento (relato da experiência, local, equipe          

envolvida, método, resultados e discussões); Considerações Finais (síntese dos resultados obtidos,           

destacando sua importância); e Referências. 

 

 



6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

6.1. Os trabalhos submetidos serão avaliados em duas etapas. 

6.1.1. Etapa I – Revisores irão avaliar se os trabalhos obedecem às exigências deste Edital.  

6.1.2. Etapa II – Os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados para a Comissão              

Avaliadora, que julgará o mérito do trabalho, de acordo com os seguintes itens: 

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema. 

b) Consistência teórica. 

c) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos. 

d) Adequação da metodologia utilizada aos objetivos. 

e) Análise de dados e resultados. 

f) Considerações finais: fundamento e coerência. 

g) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 

 

 

7. PREMIAÇÃO DE TRABALHOS 

7.1. O evento selecionará cinco trabalhos apresentados na forma de comunicação oral, com melhor              

avaliação pela comissão científica do evento, para serem premiados. 

7.2. Será escolhido um trabalho de cada eixo: Avaliação de Políticas Pública; Concepções             

Teórico-Metodológicas e Modelos de Administração e Gestão Pública; Participação, Governança e           

Políticas Públicas; Planejamento e Finanças Públicas; Territórios e Desenvolvimento – do local ao             

global. 

7.3. Os trabalhos serão pontuados pela média das notas atribuídas pelos avaliadores no momento da               

seleção e das notas atribuídas pelos avaliadores na data da comunicação oral. 

7.4. Os trabalhos que não forem apresentados estarão automaticamente desclassificados do processo            

de escolha para premiação. 

7.5. Os premiados receberão um certificado de menção honrosa. 

 

8. INFORMAÇÕES 

Para quaisquer informações, o inscrito deverá entrar em contato pelo e-mail           

submissoes.concecap@gmail.com. 

 

 

Comissão Organizadora do CONCECAP 


