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

O Columbia Global Centers | Rio de Janeiro convida mestrandos, doutorandos e profissionais da área de 

gestão pública a submeterem resumos para serem apresentados no III Seminário de Inovação em Gestão 

Pública que será realizado no dia 9 de novembro, das 10h às 17h, em São Paulo.  

 

O evento tem como objetivo trazer exemplos de práticas inovadoras, gerar um debate sobre as perspectivas e 

desafios dos gestores públicos, além de reunir em um único local profissionais e líderes de diversos setores, 

engajados na missão de revitalizar o atual cenário da administração pública. 

 

Esse ano o evento será realizado em conjunto com o programa Columbia Women´s Leadership Network in 

Brazil, iniciativa pioneira desenvolvida pelo Global Center Rio de Janeiro que seleciona anualmente grupos de 

até 20 profissionais de nível médio-sênior com o objetivo de desenvolver uma crescente rede de mulheres que 

contribuirão para a transformação do serviço público no Brasil.   

 

Nesta ocasião, contaremos, também, com a presença da professora da Universidade Columbia Alexis 

Wichowski como Keynote speaker. Professora da School of International and Public Affairs, Alexis tem 

especialização em tecnologia, mídia e comunicações (TMaC). Trabalha atualmente na Prefeitura de Nova 

Iorque e realiza pesquisas e escreve sobre o impacto da mídia, tecnologia e governo, com publicações, como 

"Hack the bureaucracy: a user’s guide to getting things done in government", "Social Diplomacy, or How 

Diplomats Learned to Stop Worrying and Love the Tweet ", " What Government Can and Should Learn from 

Hacker Culture,","So long, smoke & mirrors! Digital diplomats wear no clothes". O seminário contará com 

tradução simultânea. 

 

Com o apoio do Instituto República, do Instituto Humanize e da Comunitas, o seminário pretende 

dar visibilidade a artigos acadêmicos e a estudos de caso que sistematizem conhecimentos e 

melhores práticas na Administração Pública. 

 1. Propostas para um governo mais eficaz 

 

2. O futuro das cidades: gestão urbana e sustentabilidade 

 

3. GovTech: gestão da inovação e tecnológica 

 

 Os resumos serão selecionados por uma comissão avaliadora para serem apresentados durante o Seminário 

de Inovação em Gestão Pública.  Os palestrantes serão agrupados em painéis de 4 pessoas, mediados por 

um(a) moderador(a). Além dos 10 minutos de apresentação de cada trabalho, os painéis incluirão 30 minutos 

para Q&A, contribuindo para uma reflexão sobre os tópicos apresentados. 

https://medium.com/@awichowski/hack-the-bureaucracy-a-users-guide-to-getting-things-done-in-government-with-or-without-tech-90207f1bdd4f
https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-04-05/social-diplomacy
https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-04-05/social-diplomacy
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/10/what-government-can-and-should-learn-from-hacker-culture/280675/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/10/what-government-can-and-should-learn-from-hacker-culture/280675/
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Os autores dos resumos selecionados serão comunicados até dia 15 de outubro por e-mail e convidados para 

apresentarem seus projetos em São Paulo. Os custos logísticos para participação no seminário serão de 

responsabilidade dos participantes.  

 

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. O corpo do texto deve ser digitado na 

cor preta, com fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12. O texto deve ter espaçamento de 1,5 entre as 

linhas. 

 

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-III Seminário Gestão Pública 

 

A programação do seminário será divulgada em breve. Para participar como ouvinte, basta se inscrever AQUI.  

 

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; 

 

Para maiores informações:  

 

Maria Luiza Paranhos, mlp2187@columbia.edu 

 

Laura Nora, ln2380@columbia.edu   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvwQF2bluMWhCTjaUbowmNWSpsh7EbaG496XG9oF-RqeWKDg/viewform?usp=sf_link
mailto:mlp2187@columbia.edu
mailto:ln2380@columbia.edu
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O Columbia Global Centers | Rio de Janeiro é o escritório de representação e um centro de programas e 

iniciativas da Universidade de Columbia que trata de temas globais de relevância em todo o Brasil. O Centro 

contribui para o ambiente acadêmico e de pesquisa do país, além de permitir que os membros da comunidade 

de Columbia conheçam e explorem oportunidades de intercâmbio com a comunidade acadêmica e de negócios 

locais. O Centro tem uma ampla rede de contatos e trabalha em colaboração com universidades, organizações 

não governamentais e instituições públicas para desenhar e implementar programas inovadores que visam 

melhorar a compreensão dos desafios globais através de uma perspectiva transdisciplinar, transcultural e 

aplicada. O centro promove eventos, seminários e cursos envolvendo seu corpo docente e parceiros visando 

uma rica troca de conhecimento, pessoas e ideias no campus da Universidade de Columbia bem como nas 

principais cidades do Brasil. 

O Columbia Women’s Leadership Network in Brazil é um programa de treinamento com duração de 1 ano, 

divido em 10 atividades. O programa reúne um grupo de 20 funcionárias públicas de diferentes órgãos (dos 

níveis federal, estadual e municipal) com grande potencial de transformação para participar de uma série de 

módulos educacionais, profissionais e de rede que colocam as participantes no centro das discussões sobre os 

principais desafios estratégicos da gestão pública hoje. O programa trata do problema da gestão de capital 

humano e o fortalecimento das capacidades de liderança com foco em mulheres na administração pública 

brasileira. 


