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O I Simpósio Nacional sobre o tema: “Estado, Descentralização e Gestão pública propõe-se 
refletir teórica, conceitual e pragmaticamente as experiências de descentralização político-administrativa 
em curso em vários estados brasileiros, entre eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Ceará entre outros. Outrossim, a realização do evento pretende 
disseminar socialmente reflexões e práticas, sobre o objeto anunciado, além de proporcionar a troca de 
experiências e interpretações sobre tais processos. Como resultados esperam-se um aprofundamento da 
reflexão, ampliação da produção acadêmica, a instituição de um espaço de estudos entre pesquisadores do 
tema, com vistas a constituição de uma rede interinstitucional de pesquisa, além de oportunizar uma 
aproximação entre academia e gestores públicos. O Evento será realizado através de conferências, 
palestras, mesas redondas, com a participação de especialistas e pesquisadores no tema em referência, 
além de autoridades e técnicos do setor público. O evento é proposto pela Universidade do Contestado 
através de seu Programa de Pós-Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional do Curso de 
Ciências Sociais, ênfase em desenvolvimento regional.

No Brasil, em diversos de seus estados, existem experiências de descentralização político-
administrativa em curso. De modo geral seu significado esta relacionado à necessidade do Estado 
encontrar respostas republicanas por meio da abertura de canais de comunicação com a sociedade civil, 
ou ao menos de aproximação com ela. Essas experiências deixam transparecer, entre outros, um conjunto 
de aspectos que consideramos oportunos serem refletidos, debatidos num evento como o proposto. 

Nesta direção, surgem preocupações inerentes às experiências de descentralização em curso, com 
os seguintes aspectos: A) Suas características gerais diferenciadas; B) Alguma distinção entre seus 
procedimentos; C) A possibilidade de identificar os fundamentos teóricos que fundamentam tais 
propostas de descentralização; 4) O significado inovador da descentralização, permitindo a sinalização de 
uma tendência do Estado contemporâneo. 

Sobre este e outros aspectos, entendemos que o evento possa estimular a discussão dos mesmos, 
com destaque para suas características constitutivas. A primeira é seu caráter prioritariamente político. 
Tais experiências são inspiradas pela expectativa geral de que a descentralização torne o processo 
decisório mais eficiente e justo do ponto de vista da vontade soberana. Nessa perspectiva, as experiências 
de descentralização não apenas instauram novos espaços, como permitem a emergência de novas 
lideranças. A segunda característica dos processos de descentralização é seu caráter administrativo. Trata-
se de melhorar os procedimentos através de uma maior racionalidade sobre a operacionalização 
burocrática, pela via da otimização de recursos, da melhor prestação de serviços. Ou seja, estas duas 
características convergem para o aperfeiçoamento do caráter republicano do Estado. 

Nessa direção, é fundamental discutir tais características e procurar compreender sua utilidade, 
senão funcionalidade. A terceira característica da descentralização é de ordem conceitual. O objeto em 
questão sugere esforços analíticos e interpretativos, orientação por pressupostos presente em autores da 
filosofia política moderna. Ou seja, que os movimentos descentralizadores possam ser lidos, refletidos e 
analisados sob a ótica contratualista, a partir de autores como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-jacques 
Rousseau, mas também com Tocqueville e federalistas como Hamilton, Madison e Jeferson. 

Neste sentido, o I Simpósio Nacional sobre Estado, Descentralização e Gestão Pública propõe-se 
a tornar-se  ambiente reforçador dessa busca teórica, requerendo investigação teórica e prática 
concomitante, cujos resultados podem anualmente ser expostos. Sob os argumentos acima arrolados, este 
evento se justifica socialmente como tempo e espaço de reflexão, discussão, análise entre lideranças 
políticas, comunitárias, estudiosos e teóricos da temática para compreensão da multiplicidade de 
perspectivas e possibilidades advindas das experiências de descentralização e da reforma administrativa.

Objetivo Geral:

Disseminar socialmente os resultados de pesquisas e reflexões acadêmicas, sobre o tema: 
“Estado, Descentralização e Gestão Pública”, oportunizando a troca de experiências e interpretações 
sobre tais processos no sentido de avançarmos na efetivação de uma razão de Estado eficiente e eficaz na 
condução do bem público, alicerçado e fortalecido nos pressupostos da democracia.

Objetivos Específicos 

1. Apresentar às lideranças, estudantes e sociedade em geral, os resultados de pesquisas acadêmicas e 
análises sobre experiências de descentralização político-administrativa na sua dimensão intraestadual. 
2. Instituir um espaço de socialização da produção acadêmica, oportunizando o debate sobre um tema de 
interesse social e político como a descentralização. 
3. Difundir as principais características, fortalezas e desafios das experiências de descentralização intra-
estaduais. 
4. Destacar a importância para o exercício da cidadania e participação na gestão pública. 
5. Debater o tema de descentralização a partir de algumas experiências brasileiras e internacionais.
6. Promover a troca de experiências, com o que se possa contribuir com governantes empenhados na  
melhoria da administração pública. 
7. Reunir esforços intelectuais dos participantes, através de seus escritos sobre o tema e publicar um 
livro..

I Simpósio Nacional sobre Estado, Descentralização 
e Gestão Pública
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19 de junho

8h às 12h - Credenciamento dos participantes  

13h30min às 15h - Solenidade de Abertura 

15h às 15h45min - FECAM
Ministrante: Alexandre

15h50min às 16h35min - FECAM
Ministrante: Celso Vedana

19h às 19h45min - Palestra de apresentação - temática: descentralização e da 
reforma da gestão pública como tendências do Estado 
contemporâneo
Ministrantes: Dr. Sandro Luiz Bazzanella, filósofo e Dr. 
Walter Marcos KnaeselBirkner, sociólogo, ambos da UnC

19h45min às 20h45min - Palestra: Choque de Gestão em MG
Ministrantes:

21h às 22h15min - Palestra: A trajetória do IPEAe sua contribuição para a 
gestão publica às unidades federativas 
Ministrantes: Dr. Artur Monteiro Neto, economista do IPEA, 
coordenador do PROREDES

20 de junho

8h30min às 11h - Mesa redonda – governos, entidades e convidados de 
Programas Strictu Sensu. Debate em torno da formação de 
uma rede de pesquisadores em torno da temática da 
Descentralização e Reforma da Gestão Pública. 
Participantes: FURB, UNOESC, UnC, IPEA, ANPUR, FECAM, 
entre outros

11h - Lançamento do livro Crônicas do Desenvolvimento

13h30min às 17h - Apresentação de trabalhos nos diversos GTs

19h às 20h30min - Palestra: Uma década de descentralização catarinense: 
resultados, ameaças e expectativas
Ministrante: Es. Túlio Tavares dos Santos, secretário-adjunto 
da SPG de SC

20h30min às 22h - Pacto Federativo 
Ministrante: Deputado Federal Espiridião Amin

21 de junho
 

9h às 10h - Palestra: a Relação inter-sistêmica entre Economia e Direito: 
descentralização no Judiciário
Ministrantes: Dra. Patrícia Luiza Kegel, Furb

10h às 11h - Palestra: A capacitação dos quadros burocráticos na 
gestão municipal
Ministrantes: Gr. João Baptista Krein, Diretor do Instituto Logos

11h às 12h - Palestra:Gestão descentralizada nas organizações
Ministrantes: 

13h30min às 14h30min - Palestra sobre a Descentralização das políticas 
públicas no Brasil
Ministrantes: Ministra Ideli Salvatti

14h30min às 15h30min  - Palestra: Avanços e perspectivas na gestão pública 
dos estados federativos no Brasil
Ministrantes: 

15h30min às 16h30min - Palestra: A profissionalização da gestão pública
Ministrantes: Es. Marcelo Moraes da Silva, especialista 
em Gestão pública, Diretor do IPAC e consultor do 
IBAM

19h às 20h30min - Palestra sobre Descentralização e Pacto Federativo
Ministrantes: Senador Luiz Henrique da Silveira

20h30min - Solenidade de Encerramento 

Programação  



Grupos de Trabalho 

Chamada para Apresentação de Trabalhos 

Comunicamos a abertura das inscrições de resumos para os GTs do I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE 
ESTADO, DESCENTRALIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, a realizar-se entre os dias 19, 20 e 21 de 
Junho de 2013, promovido pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e pelo Curso de 
Ciências Sociais da Universidade do Contestado (UnC), campus Canoinhas – SC.
  
Regras para envio de propostas de trabalho individual, em coautoria, para os Grupos de Trabalho 
programados.
 
1. O envio de proposta para apresentação de trabalho nos GTs do  I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE 
ESTADO, DESCENTRALIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, está facultado à todo e qualquer 
pesquisador(a) atuante nas áreas das Ciências Sociais aplicadas, das Ciências Humanas e afins, 
graduando, especialista, mestre e doutor.

2. Cada pesquisador poderá inscrever uma única proposta de trabalho como primeiro(a) autor(a) num 
único GT. Trabalhos resultantes de coautoria deverão ser inscritos pelo primeiro autor. Para fins de 
registro no evento, bem como para avaliação e seleção das propostas em trabalhos de coautoria, será 
tomado em consideração a maior titulação de um dos autores.

3. A proposta de trabalho em GT poderá ser realizada até o dia 30 de abril de 2013 através do e-mail: 
“cienciassociais.cni@unc.br”. Após esta data, poderá ser feito via internet em site específico do 
evento.

4. A submissão da proposta de trabalho deverá ser realizada através de formulário específico (anexo 1) e 
enviado via e-mail (ciênciassociais.cni@unc.br) até dia 30/05/2013. Após esta data, as inscrições deverão 
ser feitas on-line no site do evento.

5. Para a inscrição do trabalho o pesquisador(a) deverá observar os seguintes critérios:
a) Título do trabalho (o mesmo que foi inscrito e submetido à avaliação);
b) Informações de autoria em caso de trabalho individual (nome completo, titulação, instituição, email 
e telefone);
c) Informações dos demais coautores (em caso de trabalho em co-autoria) - nome completo, titulação, 
instituição, email e telefone;
d) Resumo de até 500 caracteres (contando espaçamentos);

Quanto ao formato dos trabalhos em sua versão final.
a) Formato Word
b) Página de rosto (Capa) com as seguintes informações:
B1. I Simpósio Nacional: Estado, descentralização e reforma Política e administrativa 
de 19 a 21 de junho de 2013;
B2. Grupo de Trabalho (indicar o nome do GT);
B5. Fonte – arial, tamanho 12;
B6. Espaçamento entre linhas 1,5;
B7. Entre 15 a 20 linhas, excluindo-se os eventuais anexos e bibliografia.

6. Para a concretização da inscrição, após aprovação o(s) autor(es) deverão recolher a taxa de 50 reais 
para publicação do trabalho nos anais do congresso.
 Obs. O depósito deverá ser feito junto a conta corrente BANCO DO BRASIL - AG. 0410-3  C.C 47.776-1 
e encaminhada a cópia escaneada do comprovante de depósito para o e-mail: 
“cienciassociais.cni@unc.br”. O comprovante de deposito deverá ser apresentado no recebimento do 
material do evento.

7. Todos os autores/pesquisadores(as) que tiverem propostas para os GTs deverão submeter por meio 
do site do I Simpósio, uma versão na íntegra do trabalho, até a data limite indicada nesta chamada. Os 
trabalhos enviados e aprovados irão compor os Anais do evento, disponibilizado no site do evento 
após sua realização.

Grupos de Trabalho  

Realize aqui o download da ficha de inscrição   

1 – Descentralização nas gestões públicas e privadas     

Este grupo de trabalho priorizará pesquisas com enfoque na relação e  compromisso dos processos de 
descentralização nas gestões públicas e privadas, como forma de responder aos desafios apresentados 
pela globalização em sua intensificação das relações políticas, econômicas e culturais internacionais e, 
que incidem sobre a realidade nacional e regional. Mas, também como decorrência pela afirmação do 
estado democrático de direito e a ampliação de direitos sociais e republicanos, exigindo dos gestores 
públicos e privados posicionamentos e respostas às demandas societárias.
 
2 – Educação para autonomia 

 A centralidade das discussões neste Grupo de Trabalho reside em estudos sobre a urgência e necessidade 
do desenvolvimento de propostas de educação com ênfase na autonomia dos povos e dos indivíduos. A 
autonomia implica na capacidade de fazer uso público e privado da razão (Kant). Ou seja, dos indivíduos 
tornarem-se autores de si mesmos, com capacidade de pensamento, de ação e decisão. Os processos de 
descentralização na gestão pública e/ou privada requerem seres humanos autônomos, que desejam 
participar do mundo, da sociedade na qual se encontram inseridos.

3 – Capital humano na gestão pública    

Enfatiza-se neste Grupo de Trabalho pesquisas que investigam como a formação técnica e teórica, bem 
como a capacitação constante interfere na qualidade da formulação e operacionalização das políticas 
públicas.
 
4 – Experiências nacionais, estaduais ou municipais de descentralização 
e eficiência na gestão pública      

Espaço para apresentação e discussão de experiências nos diversos níveis federativos de gestão pública, 
bem como para propostas de descentralização.

5 – Relações de cooperação e competição entre os entes federativos nos 
processos de descentralização
   
Coloca-se em jogo neste Grupo de Trabalho questões implicadas no pacto federativo brasileiro, seus 
desequilíbrios e contradições expressas em posturas exacerbadas de competição e/ou de cooperação 
competitiva em determinadas situações e, suas implicâncias nas concepções de administração pública ou 
de gestão pública.

6 – Relações entre cultura, política e economia para o desenvolvimento 
regional, territorial e local.  

Este Grupo de Trabalho vincula-se a reflexão e ao debate em torno da vinculação entre cultura, política e 
economia, seus impactos e desdobramentos sobre as políticas públicas de desenvolvimento em âmbito 
regional, territorial e local.

7 – Estado, descentralização e biopolítica.

O enfoque deste Grupo de Trabalho reside na concepção de que ao Estado na modernidade, concebido 
como grande razão política e administrativa compete o fazer viver e o deixar morrer. Ou seja, a vida em 
sua dimensão meramente biológica tornou-se objeto da política e consequentemente da ação do Estado. 
Perscruta-se, portanto, em que medida processos de reforma do Estado, de aprimoramento da gestão 
pública por meio de processos de descentralização potencializa as manifestações biopolíticas.
 
8. Descentralização e desenvolvimento regional.     

Este Grupo de Trabalho tem como eixo fundamental o debate sobre os impactos da descentralização 
política e administrativa de gestões públicas sobre o desenvolvimento regional. Ou seja, de questionar, 
analisar e avaliar a ação pública descentralizada no fomento ao desenvolvimento regional. 



Comissão Organizadora  

Comissão   Científica para Avaliar os Trabalhos

Coordenadores do Evento   

Prof. Dr. Sandro Luiz Bazzanella | sandroluizbazzanella@gmail.com | fone: 47-9153-4250

Prof. Dr. Walter Marcos Knasel Birkner | b-walter@hotmail.com | fone: 47-8818-8898

Prof. Ms. Eduardo Gomes de Melo | eduardog@unc.br

Profª. Drª. Maria Luiz Milani | marialuiza@unc.br | fone: 47-3622-6696

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional | mestrado@unc.br | fone: 47-3622-6696

Comissão Organizadora  

Dr. Sandro Luiz Bazzanella
Dr. Walter Marcos Knaesel Birkner
Drª. Maria Luiz Milani (Coordenadora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional)
Drª. Marlei Vanice Deschamps
Dr. Reinaldo Knoreck
Dr. Luiz Paulo Mascarenhas
Dr. Valdir Roque Dallabrida
Dr. Jairo Marchesan
Dr. Argos Gumbowski
Dr. Marcos Antônio Mattedi
Dr. Francisco de Assis Mendonça
Ms. Eduardo Gomes de Melo
Centro Acadêmico do Curso de Ciências Sociais (André Bazzanella)
WilsoneyGonçalves,
AirtonGassiorck
Paulo Flávio de Andrade
Edilene Hatschbach Graupmann
Edina Maria Burdzinski
Adriana Waltrik
Franciele Beckert
Silvano da Silva
Coordenação de Extensão

Prof. Dr. Sandro Luiz Bazzanella (UnC)
Prof. Dr. Walter Marcos Knaesel Birkner (UnC)
Prof. Ms  Eduardo Gomes de Melo (UnC) –
Prof. Dr. Wellington Amorin (UFMA) 
Prof. Ms. Leandro Rocha (UFSC) 
Prof. Dr. José Ernesto de Fáveri  (UNIDAVI) 
Prof. Dr. Valdir Roque Dallabrida (UnC) 
Prof. Dr. Marcos Antônio Mattedi.  (FURB) 
Prof. Dr. Reinaldo Knorek (UnC) 
Prof. Dr. Armindo Longhi (FAFIUV) 
Prof. Drª Maria Luiza Milani (UnC) 
Prof. Drª Marlei Vanice Deschamps (UnC) 
Prof. Dr. Jairo Marchezan (Unc) 
Prof. Dr. Luiz Carlos Mascarenhas (UnC) 
Prof. Drª Elisete Barp (UnC) 
Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (UnC) 
Prof. Dr. Argos Gumbowski (UnC) 
Prof. Dr. Everaldo da Silva (Unifebe) 
Prof. Dr. Cidoval Morais de Sousa (UFTPR – TOLEDO)
Prof. Dr. Luciano Albino (UFTPR – TOLEDO) 
Prof. Dr. Nerize Ramos (UFTPR – TOLEDO)  
Prof. André Portella (UCSAL) 
Prof. Amilcar Baiardi (UCSAL) 
Prof. Dr. Ycarim Melgaço Barbosa (PUC/GO)   
Ana Zuleide Barroso da Silva- (UF de Roraima) 
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