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Transformação Digital: indústria 4.0, conectividade, inovação e políticas públicas no pósCOVID-19
CHAMADA DE ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO NO IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITO,
GOVERNANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS – POLIPUB IV E PUBLICAÇÃO EM SEUS ANAIS

I. Sobre o POLIPUB
O Seminário Internacional de Políticas Públicas - POLIPUB tem se constituído em uma
experiência inovadora de formação em nível avançado voltada à formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas. Trata-se de um espaço público destinado ao debate de trabalhos
elaborados no âmbito do Stricto Sensu, submetidos e aprovados pelo Comitê Científico, em formato
sistemático, com o escopo de disseminação científica.
O Programa tem, com este evento, uma oportunidade para promover intercâmbio tecnológico
na construção de conhecimento com total aderência e integração para com as suas linhas de pesquisa.
Além de proporcionar ao público amostras de sua produção científica interna, acolhe também a
produção de programas congêneres, atraindo autores de outros centros de investigação parceiros, que
tenham traços de afinidades e potencial para realização de trabalhos conjuntos, formando uma rede
de Programas que sejam capazes de interconectarem de forma recíproca.
Os temas escolhidos possuem total interlocução e se relacionam com as Linhas de Pesquisa do
Programa, com a orientação de buscar e propor soluções para problemas reais, que possam contribuir
para a renovação conceitual e instrumental das políticas públicas, seja em âmbito nacional seja em
âmbito internacional, possibilitando convergir e transformar uma reunião de especialistas, sobre os

temas centrais e micro temas, em vetores dos debates ensejados. Deseja-se que, ao tempo que os
temas arrolados respondam as interconexões de interesses dos pesquisadores que executam os seus
projetos de investigação, estando total em sincronia com as demandas sociais.
Do ponto de vista da aprendizagem, os organizadores, apoiados por seus orientadores e pela
Comissão de Organização, familiarizam-se com a tecnologia indispensável para a realização de um
encontro de natureza científica interdisciplinar, interinstitucional e internacional.
II. Sobre o Tema
O tema central da IV Edição do Seminário de 2021 busca responder às exigências do Edital
018/2020 da CAPES/FAPESB, qual seja Transformação: inovação e políticas públicas no Pós-COVID, cujo
delineamento pensa a produção científica feita a partir da interpelação de respostas inovadoras a
problemas concretos. É um tema que enseja a mobilização da comunidade científica para a
composição de mesas que promovam a sinergia dos debates e induza ao escambo de autores,
conceitos, teorias, métodos, técnicas e resultados de investigação de alto nível submetida à apreciação
da comunidade acadêmica interessada.
O Edital 018/2020 converge para os esforços já exitosos realizados nas três edições anteriores,
justamente por oportunizar a criação das condições materiais necessárias para o incremento da
reunião científica, potencializada pelo aporte de recursos da FAPESB em contrapartida às bolsas de
mestrado implementadas no Programa pela CAPES.
III. Os Projetos Vinculados
O Programa tem, com este evento seriado, uma oportunidade para promover intercâmbio
tecnológico na construção de conhecimento com total aderência e integração para com as suas linhas
de pesquisa, que incorpora em seu escopo o cenário interposto pela Pandemia. Busca sincronizar a
produção científica produzida no âmbito do Programa com aquelas produzidas por outros programas
congêneres, atraindo autores de outros centros de investigação parceiros, que tenham traços de
afinidades e potencial para realização de trabalhos conjuntos, reciprocamente críticos conforme a
dinâmica própria do ambiente acadêmico-científico, formando uma rede de Programas que sejam
capazes de ampliação da rede já constituída e em consolidação, voltados para o debate da Governança,
das Políticas Públicas em perspectiva interdisciplinar focados na solução de problemas concretos,
como é o caso da temática privilegiada neste 2021 e com projeção que confere continuidade a
atividades próprias de ciência, coroadas pela disseminação científica, que cobra de centros de
investigação com perfil como este a pensar as questões relativas às Transformação: inovação e
políticas públicas no Pós COVID.
De modo co-naturam, os 4 projetos de Mestrado contemplados com a bolsa CAPES já
arregimentam os pesquisadores júniores que são seus executores e os 3 orientadores, pesquisadores
seniores à orquestração das ações inerentes à disseminação científica acorde à tradição da Academia.
Eles materializam, por assim dizer, o conjunto de ações inerentes à formação do pesquisador, a saber,
competências adicionais para a comunicação científica, não somente participando de eventos nos
quais se inscrevem, mas articulando a organicidade de eventos que consolida o centro de pesquisa em
que estão inscritos como lócus relevante de elaboração e disseminação do conhecimento.
IV. Objetivos
a)
Incentivar o pesquisador júnior para uma cultura inerente à comunidade científica de
submissão dos work in progress ao exame crítico, elemento indispensável a construção de
conhecimento de nível avançado;

b)
Atrair centros de pesquisa para intercâmbio de estado da arte, métodos, técnicas e
teorias nos temas que atravessam os diversos projetos de pesquisa em execução;
c)
Realizar a ampliação continuada de rede de centros de pesquisa dedicados a
investigações congêneres que se realizam no âmbito do Programa;
d)
Exercitar continuamente os pesquisadores na familiaridade com os rituais próprios da
disseminação científica.
V. Da operacionalização
O evento integrado do POLIPUB IV será realizado nos dias 8 e 9 de novembro de 2021. Entre o
seu lançamento, em março de 2021, e a realização do evento integral, estão sendo desenvolvidas cinco
edições denominadas de Pré-Eventos, que ocorreram nos meses de junho, julho, agosto e setembro,
as tardes e noites, conforme a Programação divulgada.
As apresentações dos artigos aprovados ocorrerão nas manhãs dos dias 08 e 09/11/2021, das
08:30h às 12h, conforme o cronograma que será divulgado até o dia 05/11/2021, pelo site do POLIPUB
IV. Todas as apresentações ocorrerão pela modalidade “online”.
VI.

Das Linhas Para Submissão dos Artigos

As linhas para Submissão dos artigos estão definidas pelo eixo do Programa de Mestrado em
Direito, Governança e Políticas Públicas da UNIFACS, quais sejam:
I. Políticas Públicas e Desenvolvimento (Voltada para a Elaboração de Políticas Públicas);
II. Modelos e Sistemas de Governança no Setor Público e Privado (Voltada para Modelos de
Governança);
III. Direito, Democracia, Transparência e Avaliação (Voltada para Avaliação de Políticas
Públicas).
Além das linhas de pesquisa acima, incluem-se também os seguintes Temas Complementares:
I. Políticas Públicas e Desenvolvimento (Formas ou processos para Elaboração, Gestão ou
Avaliação de ações ou programas de ações para Política Públicas orientadas para o
Desenvolvimento; Teoria Aplicada e Estudos Comparativos);
II. Modelos e Sistemas de Governança no Setor Público e no Setor Privado;
III. Direito Aplicado na Intersecção do papel e ação do Estado, das Organizações Não
Governamentais e da Iniciativa Privada quando atuam em Políticas Públicas;
IV. Democracia, Cidadania, Governança e Direito (Formas, Processos, Modelos, Teoria
Aplicada e Estudos Comparativos);
V. Transparência (Formas ou processos orientados para a produção de transparência; Teoria
Aplicada e Estudos Comparativos);
VI. Avaliação (Formas ou processos orientados para avaliação; Teoria Aplicada e Estudos
Comparativos).

Maiores informações estão disponíveis no site www.polipubunificas.com e poderão ser obtidas pelo
e-mail polipubunifacs@gmail.com .

Atenciosamente,

Comissão Organizadora

