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Sociedade, Estado e o Público:  

formação e ação por caminhos democráticos em contextos de crise 

Evento Virtual – Período: 01/09/2021 a 03/09/2021  

Realização: 

Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP) 
 

 

1 APRESENTAÇÃO  

 

Agravadas pela pandemia do Novo Coronavírus, as crises sanitária, política e humanitária que 

enfrentamos têm impactado as populações, a administração pública e as políticas públicas, afetando países 

em diferentes estágios de desenvolvimento. No Brasil, onde não possuímos memória ou repertório sobre 

enfrentamento de uma pandemia com estrondosa expansão e consequências, vivemos um momento de 

reflexão e necessidade de ação sobre: os papéis e limites do Estado, mercado e sociedade civil; a estrutura 

e funcionamento do sistema de proteção social; a capacidade de atendimento do sistema de saúde; o papel 

das universidades e da ciência; relações interfederativas; a crise política e o papel das lideranças políticas e 

dos gestores públicos e sociais; as relações de checks and balances entre Executivo, Legislativo e 

Judiciário;  os modelos de cooperação e governança intersetorial; as distopias vividas pela sociedade; os 

valores sociais e o sentimento republicano dos brasileiros;  entre outras questões.  

 

O processo de quarentena e de isolamento social nos coloca várias ambiguidades. Ao mesmo tempo 

que diminui riscos, vulnerabilidades e danos pessoais e sociais, pode gerar outros que afetem aspectos 

físicos, psicoemocionais, econômicos e financeiros. A complexidade da crise aumenta quando 

compreendemos que ficar em casa é alternativa que pode ser viável para aqueles que possuem moradia e 

vida relativamente estável.  Mas, como o Estado deve agir com relação àqueles cidadãos mais vulneráveis 

e em maior situação de risco, na busca por também protegê-los socialmente e garantir suas vidas? Quais 

ações públicas são necessárias para a proteção dos profissionais que atuam na saúde, assistência social, 

segurança e outros serviços públicos essenciais? Quais as respostas da sociedade civil frente aos desafios 

impostos pela pandemia? Mais além: como as demais ações públicas seguem em curso, apesar dos novos 

constrangimentos decorrentes dos impactos da crise sanitária? 

 

Em meio a essas gravidades insurgentes, o Campo de Públicas reitera seu cerne de propósitos, 

considerando as mediações democráticas necessárias nas relações entre Estado e sociedade para enfrentar 

as incertezas decorrentes das crises e, ainda, visando formar futuros gestores e analistas sociais e de 



  

 

políticas públicas de excelência, capazes de desenhar novos caminhos para responder às aspirações do 

público. 

 

Muitos são os dilemas colocados para a Administração Pública. Porém, respeitando o ethos 

republicano e dos princípios democráticos, reside a prioridade da busca para a garantia da vida da 

população. Em 2020, cursos de graduação e pós-graduação do Campo de Públicas estiveram com aulas e 

atividades suspensas ou com atividades na modalidade  remota, respeitando as medidas de isolamento 

social.  Embora os eventos presenciais de interesse da nossa comunidade acadêmica tenham sido adiados, 

os processos de formação continuam, pois vão além das instituições de ensino e de espaços presenciais.  

 

 

Nesse contexto de crise, o Campo de Públicas vem enfrentando e debatendo os novos desafios, 

incluindo a promoção de diálogos, aprendizagens, experiências e práticas públicas. É um momento de 

adaptação que nos faz compreender e experimentar novas formas de interação, que proporcionaram uma 

efervescência de ideias e debates. O Projeto Gestão Pública em Tempos de Crise nos ensinou sobre os mais 

diversos temas e possibilidades relativas ao Campo de Públicas. No atual contexto, reafirmamos o 

compromisso da ANEPCP com seu IV Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

(ENEPCP).  

 

Considerando o atual cenário de pandemia, bem como as diversas crises e incertezas vivenciadas, o 

IV ENEPCP (2021) ocorrerá na modalidade virtual. Todas as atividades (conferências, mesas redondas 

e sessões temáticas) ocorrerão de forma remota por meio de plataforma indicada pela organização do 

evento. O IV ENEPCP reunirá pesquisadores, profissionais, professores e estudantes, de graduação e pós-

graduação, em um conjunto de atividades voltadas à discussão dos rumos para o Campo de Públicas em 

contexto de crise, incluindo conferências, mesas-redondas e sessões temáticas. O presente edital traz a 

descrição das atividades e de suas regras de funcionamento, assim como o cronograma do IV ENEPCP. 

 

2 ATIVIDADES 

 

2.1 Conferências  
 

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

 
 

2.2 Mesas redondas 

 

a) 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. 

b) As propostas de mesas-redondas deverão ser enviadas para o email da ANEPCP 

(anepcp@gmail.com), no período entre 19/01/2021 e 07/03/2021, 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, minicurrículo do coordenador e dos expositores e os respectivos links para o currículo 

Lattes. 

● Recomenda-se que as mesas apresentem diversidade institucional, regional, de gênero e 

étnico-racial na sua composição.  

c) Poderá ser prevista a participação de membro da Mesa Redonda em formato remoto/virtual. 

d) Caberá ao Comitê Científico do IV ENEPCP avaliar e aprovar as mesas-redondas que comporão a 

programação do evento. O prazo limite para divulgação das mesas-redondas aprovadas será 
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22/03/2021. 

 

 

2.3 Sessões temáticas  

 
a) As sessões temáticas (STs) são espaços para apresentação e debate de trabalhos em forma de artigos, 

com temas específicos relacionados às agendas de ensino, pesquisa e extensão do Campo de Públicas.  

b) As STs são coordenadas por uma equipe de no mínimo dois e no máximo quatro coordenadores, sendo 

que, pelo menos dois deles, devem ter a titulação mínima de doutorado e os demais, pelo menos, de 

mestrado.  

c) Serão priorizadas as propostas que apresentem diversidade institucional, regional, de gênero e étnico-

racial na composição da sessão.   

d) De forma opcional, recomenda-se que a composição da coordenação de cada sessão temática conte, 

pelo menos, com um docente/pesquisador do Campo de Públicas que atue no estado da Bahia 

(objetivando o apoio à comissão organizadora local e a promoção de maior integração).  

e) Cabe à coordenação das STs a responsabilidade de selecionar os trabalhos e organizar o 

funcionamento das sessões.  

f) As propostas de STs deverão especificar as temáticas, abordagens teórico-metodológicas, debates 

prioritários e questões específicas a serem debatidas, evitando-se descrições amplas e generalistas.   

g) Serão aprovadas, no máximo, 20 propostas de sessões temáticas para o IV ENEPCP.  

h) Dentre os critérios para análise, o Comitê Científico observará a relação da temática proposta com o 

Campo de Públicas e o tema do IV ENEPCP, bem como a ocorrência da ST  em edições anteriores do 

evento.  

 

2.3.1 Envio de propostas de Sessões Temáticas 

 

a) As propostas de sessões temáticas devem ser enviadas ao email da ANEPCP (anepcp@gmail.com) 

entre 19/01/2021 e 07/03/2021, contendo: 

 

● Título da sessão temática (máximo 200 caracteres com espaço). 

● Nome, minicurrículo dos coordenadores e link para currículo Lattes. 

● Resumo, entre 500 e 1000 caracteres (com espaço), com breve descrição do seu objetivo. 

 

b) Caberá ao Comitê Científico do IV ENEPCP avaliar e aprovar as sessões temáticas que comporão a 

programação do evento.  

c) Após aprovação das propostas de Sessões Temáticas que comporão a programação do IV ENEPCP, a 

equipe de coordenação de cada ST poderá indicar debatedores em prazo estabelecido pela 

organização do evento e considerando a quantidade de trabalhos recebidos e sessões a serem 

realizadas. 

d) O prazo limite para divulgação das sessões temáticas aprovadas será 22/03/2020. 

 

2.3.2 Envio de trabalhos às Sessões Temáticas 

 
a) Para submissão de trabalhos, os autores deverão cadastrar-se na Plataforma do Encontro, no site do 
IV ENEPCP (www.even3.com.br/enepcp2021), criando o seu login e senha. 

b) Os proponentes deverão enviar um resumo simples e um resumo expandido, conforme as regras de 

formatação abaixo.  

c) O período de submissão dos resumos é de 23/03/2021 a 30/05/2021, e o prazo de divulgação dos 

trabalhos aceitos é 25/06/2021. 

d) Os autores que tiverem resumos aprovados para as Sessões Temáticas devem enviar o trabalho 
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completo até 30/07/2021. 

e) Somente os trabalhos aprovados e encaminhados de acordo com as datas definidas no cronograma 

deste edital 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 

15/07/2021. 

h) Cada participante poderá submeter até 5 trabalhos (seja como autor ou coautor) 

i) Não há limite de coautores por trabalho, entretanto, recomenda-se que a quantidade máxima de 

(co)autores por trabalho seja até 4 (1 autor + 3 coautores), considerando, inclusive, a possibilidade de 
fast track para publicação em revistas acadêmicas. 

j) A formatação dos resumos deverá seguir as seguintes normas: 

 

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

● Indicação da Sessão Temática 

● Resumo simples, entre 200 e 300 palavras. 

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

• Tipo de arquivo: pdf. 

• Tamanho: 650 a 1000 palavras de elementos textuais, não contabilizando as 

referências. 

• Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

• Conteúdo deverá conter, no mínimo: contextualização do tema, objetivo do 

artigo, metodologia, síntese dos resultados e referências (apenas as usadas nos 

resumos)  

• O arquivo único, contendo o resumo simples e expandido, não deverá conter 

qualquer tipo de identificação de autoria.  

 

● 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 disponível no website do evento 

• Espaçamento entre linhas: 1,5. 

• Margens: superior e esquerda: 3 cm; 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. 

• Número de página centralizado na parte inferior. 

• Máximo de 8 mil palavras e mínimo de 5 mil palavras de elementos textuais, não 

contabilizando as referências.  

• Citações e referências conforme normas ABNT. 

 

i) No momento do envio do paper, o(a) autor(a) poderá optar por concordar com a sua publicação nos anais 

ou por apenas permitir a leitura do texto pelos(as) coordenadores(as) do GT. Essas opções não poderão ser 

alteradas posteriormente. 

j) Os(as) autores(as) que optarem pela publicação do trabalho nos anais expressarão, ao enviá-lo, a 

responsabilidade por seu conteúdo e a ciência de que, uma vez enviado, o texto não poderá mais sofrer 



  

 

alterações. 

3. DATAS IMPORTANTES 

Atividade Data 

Lançamento do Edital do Encontro 19/01/2021 

Período para envio de propostas de Sessões Temáticas 

(STs) 

19/01/2021 a 07/03/2021 

Período para envio de propostas de Mesas Redondas (MRs) 19/01/2021 a 07/03/2021 

Divulgação das STs 22/03/2021 

Divulgação das Mesas Redondas aprovadas 22/03/2021 

Período de submissão de resumos nas STs 23/03/2021 a 10/05/2021 30/05/2021 

Divulgação dos resumos aceitos nas STs 25/05/2021 25/06/2021 

Prazo final para o envio dos trabalhos completos no site do 

encontro  

Até o dia 25/06/2021 30/07/2021 

Período de inscrições com desconto no site do encontro  09/04/2021 a 30/06/2021 

Prazo final para pagamento da inscrição dos autores dos 

resumos aprovados em STs e de componentes de mesas-

redondas aprovadas 

15/07/2021 

Prazo final para divulgação da Programação Preliminar do 

IV ENEPCP 

30/07/2021 

Prazo final para divulgação da Programação Completa do 

IV ENEPCP 

20/08/2021 

Início do IV ENEPCP 01/09/2021 a 03/09/2021 

 

4. INSCRIÇÕES  

Para se inscrever no IV ENEPCP, o participante deve acessar o site da ANEPCP 

(https://www.even3.com.br/enepcp2021) e seguir as instruções que serão divulgadas.  

 

ORGANIZAÇÃO 
 

Coordenação Geral:   Edgilson Tavares de Araújo (UFBA) 

 

Coordenação Geral Adjunta: Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro (UFRB) 

 

Organização Geral:   Edgilson Tavares de Araújo (UFBA) 

Carla Bronzo (FJP) 



  

 

Fernanda Natasha Bravo Cruz (UnB) 

Gabriela Spanghero Lotta (FGV)  

Gustavo Costa de Souza (UFLA) 

Paula Chies Schommer (UDESC) 

Raquel Maria da Costa Silveira (UFRN)  
 

 Organização Local:  André Nascimento Santos (UFBA) 

Andréa Ventura (UFBA) 

Ariadne Scalfoni Rigo (UFBA) 

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro (UFRB) 

Edgilson Tavares de Araújo (UFBA) 

Genauto Carvalho de França Filho (UFBA) 

Luiza Reis Teixeira (UFBA) 

Lys Vinhaes Dantas (UFRB) 

Maria Carolina S. Sousa (UFBA) 

Marta Lúcia da Silva (UFRB) 

Renata Rossi (UFBA) 

Tânia Fischer (UFBA) 
 

Comitê Científico:  Airton Cançado (UFT) 

Alcides Gussi (UFC) 

Breynner Oliveira (UFOP) 

Carlos Vainer (UFRJ)  

Carolina Andion (UDESC) 

Carolina Gabas Stuchi (UFABC)  

Christiana Freitas (UnB) 

Cibele Franzese (FGV) 

Doraliza A. Abranches Monteiro (UFRB) 

Fernando de Souza Coelho (EACH/USP) 

Fernando Abrucio (FGV) 

Francisco Gaetani (FGV) 

Ives Romero Tavares (UFCA) 

Hironobu Sano (UFRN) 

Jonimar da Silva Souza (IFRO) 

Leonardo Secchi (UDESC) 

Lindijane de Souza Bento Almeida (UFRN) 

Lizandra Serafim (UFPB)  

Luciana Lima (UFRGS)  

Luciana Pazini Papi (UFRGS) 

Magda de Lima Lucio (UnB) 

Maria Aparecida A. Abreu (UFRJ) 

Maria Isabel Araújo Rodrigues (FJP-MG) 

Maria Amélia Corá (UFAL) 

Paulo Jannuzzi (IBGE) 

Pedro Costa (UFRGS)  

Regina Claudia Laisner (UNESP) 

Rodrigo Rossi Horochovski (UFPR) 

Rosana de Freitas Boullosa (UnB)  

Suylan de Almeida Midlej e Silva (UnB) 

Tânia Fischer (UFBA) 



  

 

Zilma Borges (FGV) 

 

Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas – 

ANEPCP  

Diretoria Executiva (2020 a 2021) 

Presidente – Edgilson Tavares de Araújo (UFBA)  

Secretária Executiva – Fernanda Natasha Bravo Cruz (UnB)  

Diretora de Ensino – Carla Bronzo (FJP) 

Diretora de Pesquisa - Gabriela Spanghero Lotta (FGV) 

Diretora de Extensão – Paula Chies Schommer (Udesc)  

Diretor Financeiro – Gustavo Costa de Souza (UFLA) 

Diretora de Comunicações – Raquel Maria da Costa Silveira (UFRN) 
 

Conselho Consultivo: 

Airton Cançado (UFT) 

Alcides Gussi (UFC) 

Breynner Oliveira (UFOP) 

Carlos Vainer (UFRJ)  

Carolina Andion (UDESC) 

Carolina Gabas Stucchi (UFABC)  

Christiana Freitas (UnB) 

Cibele Franzese (FGV) 

Fernando Abrucio (FGV) 

Francisco Gaetani (FGV) 

Ives Romero Tavares (UFCA) 

Jonimar da Silva Souza (IFRO) 

Leonardo Secchi (UDESC) 

Lindijane de Souza Bento Almeida (UFRN) 

Lizandra Serafim (UFPB)  

Luciana Lima (UFRGS)  

Luciana Pazini Papi (UFRGS) 

Magda de Lima Lucio (UnB) 

Maria Amélia Corá (UFAL) 

Paulo Jannuzzi (IBGE) 

Pedro Costa (UFRGS)  

Regina Claudia Laisner (UNESP) 

Rosana de Freitas Boullosa (UnB)  

Suylan de Almeida Midlej e Silva (UnB) 

Tânia Fischer (UFBA) 

Valdemir Pires (UNESP) 

Zilma Borges (FGV) 
 

Conselho Fiscal: 

Titulares:  

Rodrigo Rossi Horochovski (UFPR) 

Fernando de Souza Coelho 

(EACH/USP) 

Maria Aparecida A. Abreu (UFRJ) 

  Suplentes: 

Hironobu Sano (UFRN) 

Doraliza A. Abranches Monteiro (UFRB) 

Maria Isabel Araújo Rodrigues (FJP-MG)

 

Contato: anepcp@gmail.com 
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