
 
 
 

Administração Pública e Gestão Social 
 

Este tema finalizou com 50 trabalhos distribuídos em 16 sessões com três e quatro trabalhos respectivamente. 
 
As sessões serão conduzidas no formato tradicional, com as apresentações de cada trabalho por seus autores.  
 
Considerando-se o tempo de duração de uma hora por sessão, nas sessões que tiverem três trabalhos os 
autores farão apresentações de 15 minutos por trabalho. As apresentações serão seqüenciais, com debate de 
todos os trabalhos nos 15 minutos finais da sessão. 
 
Para as sessões com quatro trabalhos, os autores terão 10 minutos para cada apresentação. Do mesmo modo, 
as apresentações serão seqüenciais, com debate de todos os trabalhos nos 20 minutos finais da sessão. 
 
Será disponibilizado projetor com data-show na sala. 
 
 

Cotidiano, Poder e Conflito 
 
Considerando-se a realização de quatro mesas, faríamos as seções com apresentações de 15 minutos por 
trabalho, seguidas de 15 minutos de debates. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Economia Mundial, Crises e Perspectivas para o Desenvolvimento Territorial 
 
A sessão será interativa e auto-gerida. Os trabalhos serão apresentados pelo autor em 10 minutos, seguido de 
um debatedor deste mesmo trabalho (em mais 5 minutos). O debatedor de cada trabalho será sempre o autor do 
trabalho que, na programação impressa pela secretaria do Evento, for o seguinte na ordem de apresentação. O 
último trabalho a ser apresentado na sessão será debatido por aquele que apresentou em primeiro lugar. 
 
O coordenador da sessão será sempre um dos membros da sessão, no caso, o último na ordem de 
apresentação. O coordenador, assim, em vez de ser também responsável pela função de debatedor, como em 
outros eventos, passa a ter a responsabilidade principal de controle do tempo. Por esse motivo, ele é o último na 
ordem de apresentação: para garantir que tenha o tempo necessário para apresentação e debate de seu 
trabalho. 
 
Os debates da audiência serão abertos após o último debatedor concluir seus comentários. Sugerimos, assim, 
que a participação do público ocorra após todos os trabalhos da mesa serem apresentados e os debatedores 



 
terem tecido suas considerações. É importante que o coordenador da sessão reserve tempo adequado para tal 
participação do público. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Economia Plural e Solidária 
 
As sessões serão interativas e autogeridas. Os trabalhos serão apresentados pelo autor em até 10 minutos. O 
expositor deverá usar este tempo para argumentar sobre sua tese central, buscando uma discussão mais 
substantiva do tema do trabalho. Além disso, o autor deverá sintetizar os ganhos teóricos e metodológicos de sua 
pesquisa. Reforça-se o cuidado do autor para que a apresentação de cada trabalho não ultrapasse os 10 
minutos, já que ao ultrapassar será imediatamente bloqueado pelo Coordenador da Sessão. O Coordenador da 
Sessão será sempre um dos membros da Coordenação do Tema Economia Plural e Solidária.  
 
Após a apresentação de todos os trabalhos, o Coordenador da Sessão disporá de até 15 minutos apresentar 
questões sobre os artigos para os autores Os autores dos outros trabalhos também poderão apresentar 
questões, neste momento, aos trabalhos dos demais expositores. O coordenador, além de coordenar e dinamizar 
os debates, possui também a responsabilidade de controle do tempo para garantir que todos tenham o tempo 
necessário para apresentação e assegurar tempo para o debate com a audiência ao final da apresentação de 
todos os expositores. Em seguida, serão abertos os debates para a audiência com tempo de 15 minutos. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será disponibilizado projetor com data-show na sala, embora seja recomendado o seu uso apenas para 
apresentar as linhas gerais do seu trabalho, em uma estrutura de tópicos. 
 
 

Ensino e Pesquisa em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial: Perspectivas Multi, Inter e 
Transdisciplinares 

 
A sessão será interativa e auto-gerida. Os trabalhos serão apresentados pelo autor em 10 minutos, seguido de 
um debatedor deste mesmo trabalho (em mais 5 minutos). O debatedor de cada trabalho será sempre o autor do 
trabalho que, na programação impressa pela secretaria do Evento, for o seguinte na ordem de apresentação. O 
último trabalho a ser apresentado na sessão será debatido por aquele que apresentou em primeiro lugar. 
 
O coordenador da sessão será sempre um dos membros da sessão, no caso, o último na ordem de 
apresentação. O coordenador, assim, em vez de ser também responsável pela função de debatedor, como em 
outros eventos, passa a ter a responsabilidade principal de controle do tempo. Por esse motivo, ele é o último na 
ordem de apresentação: para garantir que tenha o tempo necessário para apresentação e debate de seu 
trabalho. 

http://papers.ciags.org.br/coloquio2009/admin/versao_final?macrotema=25&keyword=64
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Os debates da audiência serão abertos após o último debatedor concluir seus comentários. Sugerimos, assim, 
que a participação do público ocorra após todos os trabalhos da mesa serem apresentados e os debatedores 
terem tecido suas considerações. É importante que o coordenador da sessão reserve tempo adequado para tal 
participação do público. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Gestão Cultural, Criatividade e Empreendedorismo 
 
Cada autor terá 05 minutos para apresentarem seus trabalhos. 
 
Os autores dos demais artigos da sessão terão 05 minutos para fazerem comentários e questões para o debate.  
 
Ao final de cada sessão, haverá 10 minutos para o autor responder aos comentários e questões. 
 
 

Gestão de Segurança Pública 
 
 
Para a sessão com dois artigos, os autores terão 20 minutos para cada apresentação, seguido de 20 minutos 
para o debate. 
 
Na outra sessão, são 15 minutos para cada apresentação e mais 15 para o debate. 
 
As apresentações serão seqüenciais, com debate apenas ao final. 
 
 

Gestão Internacional 
 
Cada trabalho deve ser apresentado em 10 minutos. Ao final das apresentações os debates entre os 
apresentadores e a audiência serão mediados pelo coordenador da sessão. 
  
Os trabalhos completos a serem apresentados serão enviados a todos os apresentadores de trabalho, 
recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
  
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 
 
 



 
 

Gestão Social, Poderes Multiescalares, Interorganizações Territoriais 
 
Cada trabalho terá no máximo 15 minutos para apresentação, sendo reservados 15 minutos para debate ao final 
de cada sessão. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Gestão Socioambiental 
 
Serão 15 minutos de apresentação por trabalhos. 
 
Solicitamos que os autores leiam previamente os trabalhos dos outros para fazermos um debate mais consistente 
no final das apresentações. 
 
 
 

Identidades e Interculturalidade 
 
Cara trabalho terá 10 minutos de apresentação. No final de todas as apresentações, haverá 15 minutos para o 
debatedor e 15 minutos para a platéia. 
 
Será disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais 
 
Cada trabalho terá no máximo 15 minutos para apresentação, sendo reservados 15 minutos para debate ao final 
de cada sessão. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Participação, Empoderamento e Subjetividade 
 
Como as sessões terão uma hora, cada apresentação terá apenas 10 minutos e 
depois vamos abrir para debate. A recomendação para os autores é para que 
leiam os trabalhos e não preparem apresentação em Power Point, pois o modelo 
será interativo. Os coordenadores serão, também, responsáveis por conduzir o debate. 
 



 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Responsabilidade Social e Territórios 
 
Cada autor terá 10 minutos para breve apresentação de seu trabalho. O uso de slides é opcional. Depois da 
rodada inicial de apresentação dos trabalhos, a coordenadora da sessão fará observações e questões sobre os 
trabalhos. Em seguida, o debate será aberto aos demais autores e a todos os participantes da sessão.  
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada sessão estarão disponíveis aos apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
 

Temas Livres 
 
- Sessão interativa: Foco no debate, apresentação de 5 minutos por artigo 
- Sessão tradicional: apresentação de 15 minutos por artigo. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
 
 

Valores, Consumo e Estilo de Vida 
 
As apresentações serão norteadas por questões encaminhadas previamente para os/as autores/as. 
 
Cada trabalho terá 10 minutos para apresentação. O tempo restante de cada sessão será destinado a debate. 
 
Os trabalhos completos a serem apresentados em cada mesa serão enviados a todos os apresentadores de 
trabalho, recomendando-se que sejam lidos por todos previamente, de modo a enriquecer os debates. 
 
Será  disponibilizado projetor com data-show na sala.  
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