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Comunitas 

Ed. Ruth Cardoso, Rua Pamplona, nº 1005, São Paulo, SP 

O Columbia Global Centers | Rio de Janeiro e Comunitas convidam mestrandos, doutorandos, 

estudiosos e profissionais da área de gestão pública a submeterem resumos para serem apresentados 

no II Seminário de Inovação em Gestão Pública que será realizado no dia 30 de novembro, das 

10h às 17h, em São Paulo.  

 

O evento tem como objetivo trazer exemplos de parcerias inovadoras, debater os principais 

aprendizados e promover uma análise sobre as perspectivas do uso de instrumentos inovadores para 

estruturação e gestão de parcerias no Brasil. Além disso, pretende-se reunir em um único local 

profissionais e líderes de diversos setores, engajados na missão de revitalizar o atual cenário da 

administração pública. 

 

O seminário pretende dar visibilidade a artigos acadêmicos e a estudos de caso que 

sistematizem conhecimentos, análises ou melhores práticas de parceria entre diferentes 

setores no Brasil e no mundo.  

 

1. Temas 

 

• Parcerias inovadoras para promoção da saúde pública; 

• Parcerias inovadoras para promoção da educação pública. 
 

2. Cronograma 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Submissão de resumos online 09/09/2017 a 15/10/2017 

Notificação dos projetos 
selecionados 

Até 30/10/2017 

Apresentação dos projetos 30/11/2017 
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3. Inscrições 

 

O prazo para envio de projetos é 15 de outubro de 2017. Os autores dos projetos selecionados 

serão comunicados até o dia 30 de outubro de 2017 por e-mail e convidados para apresentarem seus 

projetos em São Paulo. 

 

4. Formato 

Os resumos devem ser submetidos em português e é importante que o projeto seja apresentado de 

forma sucinta e com clareza. Além do resumo, os autores deverão contemplar os seguintes itens 

quando da elaboração dos projetos: 

• Nome completo do autor e tema analisado (one-page); 

• Vínculo profissional ou acadêmico; 

• E-mail; 

• Título do trabalho e palavras-chave; 

 

O resumo deve ser sucinto (até 04 páginas) e apresentar em um parágrafo a síntese do seu trabalho, 

principais pontos e indicar a relação com um dos temas principais do seminário. 

 

Os arquivos devem ser enviados para Maria Luiza Paranhos (mlp2187@columbia.edu) em cópia para 

Laura Nóra (ln2380@columbia.edu).  

 

O assunto da mensagem deve indicar: SOBRENOME-resumo-II Seminário Gestão Pública 

 

O convite para o seminário, o link para participar do evento como ouvinte e maiores informações, 

serão divulgados em breve. 

 

5. Apresentação 

 

Uma comissão avaliadora irá selecionar resumos para serem apresentados nos painéis que 

acontecerão durante o II Seminário de Inovação em Gestão Pública. Um painel irá abordar o tema 

de parcerias inovadoras voltadas para educação e o outro será sobre parcerias no âmbito da saúde 

pública.  

 

Os palestrantes serão agrupados em painéis, mediados por um profissional da área de educação e 

outro da área de saúde. Cada painel terá duração de aproximadamente 1 hora, incluindo 10 minutos 

de apresentação de cada paper, 10 minutos de fala do moderador e 30 minutos para Q&A, 

contribuindo para uma reflexão sobre os tópicos apresentados. 

As despesas com transporte e hospedagem deverão ser cobertas pelo participante. 
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6. Critérios de avaliação 

Os critérios para a avaliação dos resumos são: 

a. Mérito e relevância do resumo; 

b. Abordagem inovadora sobre o tema; 

c. A clareza da exposição das ideias do paper; a estrutura de pensamento, a facilidade de se 

seguir o pensamento do autor e a consistência da conclusão; 

 

O Columbia Global Centers | Rio de Janeiro é um dos oito centros globais da Universidade de 

Columbia que promovem e facilitam o engajamento colaborativo e impactante entre sua ampla rede 

de parceiros e colaboradores locais e o corpo docente da universidade, seus estudantes e ex-alunos 

com o objetivo de melhorar a compreensão de temas e desafios globais através de uma perspectiva 

transdisciplinar, transcultural e aplicada. Baseados na cidade do Rio de Janeiro, firmamos nosso 

compromisso com o ensino e pesquisa da Universidade de Columbia. Através de vínculos 

institucionais e programas de ensino no Brasil, de apoio institucional a professores, pesquisadores e 

alunos buscamos ampliar a presença de brasileiros em Columbia e adaptar o conhecimento produzido 

na Universidade ao contexto brasileiro.  

 

 

A Comunitas é uma organização da sociedade civil brasileira que tem como objetivo contribuir para 

o aprimoramento dos investimentos sociais corporativos e estimular a participação da iniciativa 

privada no desenvolvimento social e econômico do país. Por meio do envolvimento de diversos 

atores, estimula e fomenta ações conjuntas com o propósito comum de promover o desenvolvimento 

sustentável por meio da parceria de líderes empresariais, engajados nas várias frentes de atuação da 

Comunitas. A convicção da Comunitas é de que as empresas brasileiras podem contribuir para a 

superação dos problemas de ordem econômica e social em diferentes regiões do país, aportando 

conhecimento especializado e ferramentas de gestão que podem garantir maior eficiência ao setor 

público e, assim, colaborar decisivamente com o desenvolvimento social do País. Nesse sentido, a 

Comunitas aposta na atuação em rede para o estabelecimento de novos padrões de colaboração que 

possam transformar a realidade das cidades brasileiras. 


