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Apresentação 
 
O Encontro teve como objetivo principal a reunião da Comissão Científica em conjunto 
com os coordenadores de Sessões Temáticas (ST) para definir os próximos passos para a 
realização do I Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, pauta 
única do evento. 
Os trabalhos desta reunião foram conduzidos pelo prof. Fernando Abrucio (FGV). 
Inicialmente, os participantes se apresentaram, dando início ao encontro.  
 
Informes 

• Os membros presentes no Fórum que compõem o GT do Campo de Públicas que 
participa das reuniões do INEP relataram as últimas reuniões e comentaram a 
experiência das universidades que foram avaliadas (UFRJ, UFAB e UnB).  

• As professoras Lindijane de Souza Bento Almeida (UFRN) e Magda de Lima Lúcio 
(UnB) informaram sobre o GT A. 19. Planejamento, Gestão Pública e Participação Social 
por elas proposto no Evento GIGAPP (Espanha) e os desdobramentos e 
possibilidades desta atividade para o Campo de Públicas. Um dos coordenadores 
do evento Cesar Cruz-Rubio (coordenador da área de Políticas Públicas do Grupo 
de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas - GIGAPP-
IUIOG). 

• A Profa. Magda de Lima Lúcio informou sobre o IV Fórum do Programa Nacional 
de Administração Pública – Florianópolis – 16 e 17/10. A partir de um convite da 
Capes foi aberto um espaço para apresentação das atividades do Campo de 
Públicas, incluindo a publicação da Carta de Brasília, na página do evento 
(http://www.pnap.ufsc.br/novo/forum/category/noticias/) 

• Como último informe, foi abordada a experiência da FGV/SP sobre a Pós-
Graduação. Os professores Fernando Abrucio, Mário Aquino e Marco Antônio 
Teixeira, comentaram que não foi autorizada pela Capes a migração de área do 
Programa de Pós-Graduação da FGV de Administração para Ciência Política. Os 
professores manifestaram a necessidade de tratar este assunto no âmbito do Campo 
de Públicas.  

 
Pauta 

• A partir dos informes e das inquietações apresentadas, foi iniciado o tratamento da 
pauta deste Fórum, abordando a possibilidade de ampliação do número de 
coordenadores das Sessões Temáticas do evento de públicas, tal proposta foi 
solicitada por email do grupo pelo professor Fernando Coelho (EACH/USP). 
Após análise, os presentes recomendaram que cada ST tivesse autonomia para 
ampliar o número de coordenadores, no entanto, observou-se também que será 
preciso estar atento para as outras atividades que circundam a organização do 
evento e a realização das próprias ST: debatedores, coordenadores de mesa, autores 
e coautores de artigos. Em todos estes pontos, decidiu-se pela flexibilidade das 
coordenações de cada ST para compor e arbitrar convites a pesquisadores, autores 
e professores que acharem adequados e relevantes.  

http://www.pnap.ufsc.br/novo/forum/category/noticias/


• Definiu-se ademais que as propostas e ementas das ST deverão respeitar o limite de 
150 a 200 palavras. Em relação ao texto de chamada de cada ST, orientou-se que a 
configuração da temática seja apresentada de forma concisa e direta. Sobre a 
operacionalização decidiu-se que Gabriela Lotta (UFABC) centralizará os emails de 
contatos das coordenações de ST para recepção das ementas revisadas e envio da 
versão final à Comissão Científica responsável pela organização do evento. As 
ementas deverão ser enviadas, pelos coordenadores de ST à Gabriela Lotta, até 
16/11.  

• Ainda será preciso decidir acerca da plataforma a ser utilizada para o recebimento 
dos trabalhos do evento. No Fórum de Rio de Janeiro, e posteriormente, em email 
do grupo, a profa. Sulivan Desirée Fischer (UDESC) informou sobre a plataforma 
por eles utilizada em ocasião de outro evento acadêmico.  

• Em relação às Sessões Livres e à submissão de trabalhos, ainda será preciso delinear 
o formato da submissão e dos temas, sendo que ficou preliminarmente decidido 
que estas sessões deverão contemplar temas estratégicos que não tenham sido 
abordados nos STs já definidos.  

• Outro ponto discutido foi a temática central do evento, após longa análise, decidiu-
se pelo seguinte tema geral: I Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo 
de Públicas – Democracia e República: desafios governamentais e da esfera pública 
no Século XII.  

• Em relação à produção acadêmica de constituição identitária do Campo, os 
professores presentes lembraram a necessidade de compor um corpo de 
conhecimento que possa ser reconhecido como fundamento do Campo de 
Públicas, nesse sentido o prof. Carlos Vainer (UFRJ) sugeriu que fosse produzido 
um volume com textos seminais para constituição epistemológica do Campo, 
ressaltando a relevância do trabalho que está sendo realizado pelas profas. Lindijane 
Almeida e Patrícia Vendramini de apresentação dos cursos do Campo de Públicas. 
Nesse sentido, foi aberta a possibilidade de constituição de um volume com textos 
que poderiam ser portadores dos pontos iniciais de nossa construção identitária. 
Seria preciso, neste volume, expressar a herança que portamos, a partir de um 
conjunto de temas, para então apresentar uma agenda do Campo de Públicas. 
Inicialmente foi apresentada como agenda dois pontos: a herança e questões 
contemporâneas. O prof. Mário Aquino (FGV) propôs que fosse criada uma página 
virtual do Campo com as pesquisas que já existem. A Profa. Sandra Gomes 
(UFRN) acrescentou que poderia ser função desse grupo que hoje está trabalhando 
na organização do evento incentivar parcerias entre cursos do Campo para 
proposição de pesquisas conjuntas, com o intuito de compartilhas ideias, propostas 
e referenciais bibliográficos.  A Profa. Valéria Giannella (URCA) também ressaltou 
a importância de se construir novos referenciais metodológicos tendo como centro 
a valorização de sujeitos e não de objetos. Ressaltou ainda a relevância de dialogar 
com temas relativos à constituição da subjetividade enquanto tema constituído 
metodologicamente. O Prof. Carlos Vainer (UFRJ) sugeriu uma comissão para 
recolhimento, análise e proposição de um livro, preliminarmente sugerido que seja 
dividido entre uma parte conceitual e outra referente à administração pública 
brasileira. Os membros da referida comissão são: Bruno Lazarotti, Fernando 
Abrucio (FGV/SP), Gabriela Lotta (UFABC), Magda Lúcio (UnB) e Maria 
Aparecida (UFRJ). Propõe-se inicialmente que o livro seja lançado no evento. A 
primeira função desta comissão seria contatar professores e coordenadores para 
identificação de uma bibliografia preliminar para composição da publicação.  

• Ao longo dos debates foi se verificando a necessidade de criação de uma 
institucionalidade provisória, os professores Carlos Vainer (UFRJ) e Carlos Etulain 



(UNICAMP), manifestaram a preocupação de se nomear interlocutores para 
solução de questões práticas – estatuto e conversas com potenciais parceiros. Como 
exemplo citou-se a necessidade de que membros do Campo de Públicas, presentes 
no CLAD em Quito pudessem desenvolver a conversa iniciada no GIGAPP 
(Espanha) com coordenadores do evento espanhol. O Prof. Cesar Cruz-Rubio 
demonstrou o interesse em apresentar formalmente o Campo a membros da 
diretoria do CLAD para um pré-convite ao nosso evento. Assim, foi recomendado 
que a institucionalidade provisória da Associação a ser fundada fosse exercida pelos 
membros da Comissão Científica – Fernando Abrucio (FGV/SP), Augusto Tavares 
(Universidade Regional do Cariri-URCA), Gabriela Lota (UFABC/SP), Carlos 
Vainer (UFRJ), Sérgio Fonseca (UNESP/Araraquara/SP) e Magda Lúcio (UnB).  

• Em relação ao desenvolvimento prático das atividades ficou recomendado que se 
crie um mailing list com todos os nomes da comissão Científica e coordenadores de 
ST para que se possa discutir assuntos relativos exclusivamente ao evento. A 
recomendação se deve ao fato de que precisam ser encaminhadas questões que 
algumas vezes se perdem no email coletivo do Campo.  

 Tendo em vista o início das atividades relativas ao novo ciclo de avaliação do INEP 
e as demandas formais institucionais decorrentes da organização do evento de 
novembro de 2015, constatou-se a necessidade de interlocução com Associação do 
Campo de Públicas formalmente constituída. Em consequência, foi recomendado 
que no primeiro Fórum de 2015, previsto para março, seja discutido e aprovado o 
Estatuto da Associação e empossada a primeira diretoria que ocupará o cargo 
transitoriamente ate o evento do campo. Sugeriu-se também que por razões 
práticas vinculadas à organização do evento fossem indicados os nomes da 
Comissão Científica e de Organização do evento para compor a primeira diretoria 
da Associação, que ocupará os cargos provisoriamente até a realização do evento de 
novembro de 2015. No evento de novembro de 2015 em Brasília esta comissão que 
compõe a primeira Diretoria da Associação concluirá o seu mandato e será 
escolhida em Assembleia a nova diretoria da Associação.  

 Por fim, e a partir da proposta das professoras Lindijane de Souza Bento Almeida 
(URFRN) e Sandra Gomes (URFRN), ficou decidido que o próximo Fórum que 
terá na sua pauta a aprovação do Estatuto e a fundação da Associação será 
realizado em Março de 2015 na URFRN.  

 
• Foi revisada e atualizada a agenda do evento que segue abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I ENEPCP – I ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA DO CAMPO DE 
PÚBLICAS: Democracia e República: desafios governamentais e da esfera pública no séc. 

XXI 
 

    Brasília, Novembro/2015 
 

Programação do Evento 

Horário  Dia 1  Dia 2  Dia 3  Dia 4  

9:00 às 10:30  SP1 MR3 -  MR4 Sessões Temáticas 

10:30 às 11:00 Intervalo Intervalo Intervalo 

11:00 às 12:30 MR1 – MR2  MR5 – MR6  MR7-MR8  

12:30 às 14:00 Almoço Almoço Almoço 

14:00 às 15:30 Inscrições Sessões Temáticas Sessões Temáticas Sessões Temáticas 

15:30 _as 16:00 Intervalo Intervalo Intervalo 

16:00 às 17:30 Sessões Temáticas Sessões Temáticas SP2 
 
 
Sessão  de 
Encerramento 

17:30 às 17:45 Sessão de 
Abertura 

Intervalo Intervalo 

17:45 às 19:;15  Sessões Livres 
Painéis 

Sessões Livres 
Painéis 

19:15 às 21:00 Recepção Lançamento de livros  
Lançamento da 
Associação  

Confraternização  
ASSEMBLEIA da 
Associação 

 

 

Alterações:  

1. Uma sessão plenária (SP2) passou para a última data do evento, na tarde do encerramento --> 

inicialmente Sessões Plenárias estavam previstas unicamente na parte da manhã; 

2. As mesas redondas MR 1 a 8 ficaram na parte da manhã, sempre no segundo horário. 

3. Uma sessão temática ficou para a última manhã do evento --> inicialmente Sessões Temáticas 

estavam previstas unicamente na parte da tarde; 

4. Foram inseridos: Lançamento da Associação e Assembleia da Associação. 

5. Na numeração das Mesas Redondas da manhã do dia 2 (MR1 e MR2) e do primeiro 

horário da manhã do dia 3 (MR3 e MR4) 
 

6. Os Painéis foram inseridos no final da tarde dos dias 3 e 4, em paralelo com as Sessões Livres. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Presença 

Carlos Etulain - UNICAMP 
Carlos Vainer - UFRJ 
Cesar Cruz Rubio (instituição) 
Christiana Soares de Freitas – UnB 
Fernando Luiz Abrucio – FGV/SP 
Gabriela Lotta – UFABC 
Hironobu Sano - UFRN 
Jaime Crozatti – EACH/USP 
Lindijane de Souza Bento Almeida - URFRN 
Luiz Fernando Macedo Bessa – UnB 
Magda de Lima Lúcio - UnB 
Marco Antônio C. Teixeira – FGV/SP 
Maria Aparecida Abreu – UFRJ 
Maria Isabel Araújo Rodrigues – EG/FJP/MG 
Mário Aquino Alves – FGV/SP 
Sandra Gomes - URFRN 
Valéria Giannella - URCA 


