
INFORMAÇÕES:
Acesse o site e observe as orientações do formulário de proposta.

Envio de propostas de trabalhos individuais/painéis somente pelo site: www.consad.org.br
E-mail: congresso@consad.org.br | Telefones: (61) 3322-5520

CHAMADA DE TRABALHOS INDIVIDUAIS E/OU PAINÉIS

• Para compor a programação do X Congresso Consad de Gestão Pública,
  o Consad receberá propostas de trabalho individual/painel a serem encaminhadas até 15 de março de 2017.
• O resumo deverá conter de 800 até 2.400 caracteres e seguir as orientações constantes
  do formulário de proposta de trabalho e/ou painel, disponibilizado no site www.consad.org.br.
• As propostas selecionadas serão divulgadas até 3 de abril de 2017.

PARTICIPAÇÃO

• Serão bem-vindas as contribuições de especialistas, acadêmicos e profissionais dos três poderes,
  do Governo Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;

• Os autores dos trabalhos selecionados deverão assumir o compromisso de elaborar o trabalho final,
  enviá-lo no prazo estabelecido com vistas a compor a programação do Congresso.

ÁREAS TEMÁTICAS

O Comitê Cientí�co sugere os seguintes temas (sem prejuízo de outros):

• Como os países centrais enfrentaram sua respectiva crise fiscal? lições a tirar?
• Novas crises, novos contextos e novos desenvolvimentos democráticos repriorizam os papéis do Estado? em que sentido?
• Crise e ajuste nos estados e municípios brasileiros: casos comparados, análise de trajetórias e perspectivas;
  quais têm sido as estratégias? Quais têm sido bem sucedidas?
• Federalismo e crise fiscal e financeira: situação atual, perspectivas e casos comparados de estados e municípios;
• Incentivos à inovação da administração pública e efetividade dos resultados;
• Acidentes ambientais e seus aspectos de construção de capacidades estatais, legislação,
  organização e gestão da administração pública;
• Estratégias bem sucedidas na administração penitenciária;
• Caminhos eficientes na gestão educacional;
• A renovação de quadros na administração pública e sustentabilidade fiscal;
• O desafio de compatibilizar o combate à corrupção com a eficiência da gestão pública.

As propostas devem ser classi�cadas em uma das seguintes áreas temáticas:

• Novos formatos organizacionais
• Governança, participação e controle social
• Governo Eletrônico & transparência

• Orçamento, contabilidade, finanças, compras e patrimônio
• Gestão de pessoas na área pública
• Gestão para resultados, monitoramento e avaliação

Promoção e realização Apoio


