
 
 



1. Do Evento 

 

 A proposta de realização do II Seminário do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas tem como orientação promover a discussão 

de questões teórico-metodológicas e ampliar a troca de experiências e 

informações entre estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação 

em Políticas Públicas da UFPR. Pretende-se com essa proposição 

potencializar o alcance e expandir os horizontes das pesquisas realizadas, bem 

como construir e consolidar um espaço de atuação, interação e 

desenvolvimento dos pesquisadores da área. 

 A formulação da presente proposta emerge da necessidade dos 

discentes do Programa de construir um espaço de protagonismo no 

desdobramento das respectivas pesquisas, bem como no aprofundamento do 

conhecimento crítico, teórico e prático entrelaçado ao campo de políticas 

públicas. Trata-se de uma possibilidade de estreitar o diálogo entre as 

pesquisas em desenvolvimento potencializando na prática, a natureza plural e 

interdisciplinar do referido Programa de Pós-Graduação. 

 Nesta Edição de 2018, o II Seminário receberá ainda trabalhos 

produzidos por alunos de graduação cujos trabalhos desenvolvidos tenham na 

temática aderência ao Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas da 

UFPR.   

 

2. Objetivos 

 

 O II Seminário de Pós-Graduação em Políticas Públicas tem por objetivo 

principal provocar e estimular o pensamento crítico sobre a práxis das políticas 

públicas como instrumento de organização social e atuação estatal.  Busca 

também explorar as relações das políticas com a configuração das sociedades, 

com olhar especial sobre as intervenções e investimentos realizados nos 

direitos sociais e as disputas que neles se inscrevem. 

 Ademais, almeja-se constituir um espaço de divulgação e socialização 

de trabalhos, pesquisas, teorias e experiências arregimentadas por integrantes 



do Programa. Tal prática visa contribuir com o fortalecimento e aprofundamento 

científico nas áreas de: Administração Pública e Direito, Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Geografia, Planejamento Urbano, Relações Internacionais, 

Sociologia, Urbanismo e Demografia.   

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Fomentar o pensamento crítico sobre a práxis das políticas públicas 

como instrumento da atuação estatal e da organização social. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar a participação dos discentes em espaços de discussão 

acadêmica e produção de conhecimento; 

 Estimular e aprimorar a produção científica do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná; 

 Divulgar as produções científicas de docentes e discentes do Programa;  

 Articular e integrar debates sobre políticas públicas, a fim de fortalecer o 

campo interdisciplinar; 

 Problematizar as relações e decorrências das políticas públicas locais, 

nacionais e internacionais e seus processos de gestão. 

 

3.   Tema do II Seminário: “Novos rumos e continuidades na agenda 

de pesquisa em políticas públicas” 

 

 As mudanças nos eixos de poder que ocorreram nos últimos anos 

alteraram o cenário econômico e social, conduzindo a uma conjuntura com 

novas problemáticas e espaços para discussões sobre soluções, assim como, 

possíveis abordagens que as políticas públicas deveriam tomar. Mudanças 

essas, que no contexto atual criam a necessidade de novas análises e debates 

contemporâneos. 



 Forma-se então um ambiente propício para a discussão sobre os novos 

rumos a serem tomados, ou continuidade na agenda de pesquisas. Pensando 

nisso, o II Seminário de Políticas Públicas foi organizado visando um espaço de 

debate, possibilitando não somente analisar a atual conjuntura da agenda de 

pesquisa, mas também discutir sobre novos caminhos para a análise de 

políticas públicas. 

 Nesse intuito, o II Seminário de Políticas Públicas propõe a discussão de 

trabalhos relacionados à área de debate sobre a agenda de políticas públicas, 

mas também se expande para pesquisas que trabalhem com o tema de 

políticas públicas em diversos contextos como, economia, tecnologia, inovação, 

entre outros temas pertinentes, buscando manter o ambiente de 

interdisciplinaridade do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

UFPR. 

 

4.  Programação do II Seminário de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas. 

 

 

 Os artigos aprovados serão apresentados presencialmente de acordo 

com cronograma completo a ser divulgado até o dia 10/10/2018 na página 

virtual do Evento. 

 

5.   Normas para apresentação dos trabalhos 

 

 Os trabalhos apresentados podem ser resultados ou partes de teses, 

dissertações, relatórios de estágio pós-doutorais e pesquisas desenvolvidas no 

âmbito ou aderência ao Programa. 

 Os trabalhos serão apresentados oralmente na sala de conferência com 

projetor de multimídia. 

 

 

 



5.1 Da certificação 

 

 O certificado será entregue apenas aos autores dos trabalhos 

apresentados no II Seminário. As apresentações realizadas por terceiros (não- 

autores dos trabalhos) não serão autorizadas. 

 Será aceita a inscrição de um trabalho por autor principal, sendo 

permitida a inscrição de mais um trabalho em co-autoria. O número máximo de 

autores por trabalho são três. 

 A distribuição dos trabalhos completos aprovados e os horários das 

sessões de apresentação não poderão ser alterados após sua publicação na 

página do evento. 

 Somente os trabalhos completos enviados dentro do prazo e 

apresentados no II Seminário serão publicados nos Anais online do evento com 

o ISSN. 

 A certificação para os ouvintes somente se dará mediante inscrição e 

comparecimento nas datas do Evento (Obtendo o mínimo de 75% de presença 

nas sessões garantirá um certificado de participação de 24 horas 

complementares). 

 

5.2 Formato dos trabalhos 

 

5.2.1 Resumos 

 

1. Os resumos enviados fora das normas de formatação, especificadas abaixo, 

poderão ser excluídos a critério da Comissão Organizadora do Evento. 

2. Os trabalhos devem ser enviados em formato.pdf 

3. O título do resumo, centralizado (Times New Roman 12). 

4. Os nomes dos (as) autores (as) devem ser alinhados à direita (Times New 

Roman12) com notas de rodapé (Times New Roman 10), informando: a 

titulação, a atuação profissional (se houver), a agência financiadora da 

pesquisa (se houver) e o e-mail. 



5. O resumo deverá ter, no máximo, 1.500 (mil e quinhentos) caracteres com 

espaço, incluindo de três a cinco palavras-chave, separadas por vírgula. 

6. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, 

notas de rodapé, citações, referências e os títulos das seções que formarão o 

trabalho completo 

 

5.2.2 Formato dos trabalhos completos 

 

1. Os trabalhos enviados fora das normas de formatação, especificadas abaixo, 

poderão ser excluídos. 

2. Os trabalhos devem ser enviados em formato.pdf 

3. Os trabalhos completos devem ter entre 10 (dez) e 15 (quinze) páginas, 

incluindo as referências e a capa. 

4. Texto:  

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: 12 

Espaçamento entrelinhas: 1.5 

Alinhamento: Justificado. 

Margens: Superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm. 

4. Capa:  

1. Nome do evento (centralizado, Times New Roman, 12) – II Seminário de 

Pós-Graduação em Políticas Públicas 

2. Mês, ano e cidade (centralizado, Times New Roman, 12) – outubro, 2018, 

Curitiba 

3. Título do trabalho (centralizado, letra minúscula, Times New Roman, 12) 

 

6. Datas 

 

Para os ouvintes a inscrição deverá ser feita até o dia 10 de outubro de 2018 

através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1ynSvmR1DGsCoHHjfWqiMtq0QF9SuBU0Zd

Q4i8apE1JA/edit 



Para os palestrantes a confirmação se dará conforme o aceite por e-mail dos 

trabalhos completos enviados.  

Data de Submissão dos Resumos: até 07 de setembro de 2018 

Data para Submissão dos Trabalhos Completos: até 07 de outubro de 2018 


