PROGRAMAÇÃO ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS

29 de abril de 2014 (terça-feira) - 10h45-12h30
Mesa redonda: Conquistas e paradoxos da proteção social na América Latina.
Auditório da
Biblioteca do
CAHL

DEBATEDORES: Fabian Repetto, Maria Luiza Rizzotti (UEL), Deusina Lopes da Cruz (MDS).
MEDIAÇÃO: Sindely Alchorne (PUC-RJ)
O objetivo desta mesa é problematizar o estado da arte da proteção social na América Latina, com
particular atenção para os seus principais avanços e dificuldades.
Oficina: "Quando o ator é o público: ensaios teatrais na gestão social".
FACILITADORAS: Valeria Giannella (UFCA), Paula Chies Schommer (Udesc)

ESPAÇO
TROCA
Sala 20

A Gestão Social nos pede abertura para a possibilidade de que o ator (das políticas, serviços e
inovações públicas) seja o público (pensando no vasto número de sujeitos que, normalmente,
sentam na plateia e não mais no conceito convencional de público como "poder público"). As
"técnicas" e jogos teatrais permitem explorar caminhos nesta direção, possibilitando que os mais
diversos sujeitos recorram a tais instrumentos para ampliar sua interferência em seus territórios,
suas cidades, na res publica. Venha experimentar conosco algumas possibilidades que apontam
numa direção de inclusão e capacitação de sujeitos e grupos em processos participativos de
Gestão Social.
OBS: esta atividade requer inscrição prévia na secretaria do evento (sala 04), do início do
credenciamento até se esgotarem as 30 vagas.

30 de abril de 2014 (quarta-feira) - 10h45-12h30
Mesa Redonda: Arte, Criatividade e Gestão Social: Possibilidades, Potencialidades e Desafios
DEBATEDORES: Eduardo Davel (UFBA), Maria Suzana Moura (UFBA), Valeria Giannella (UFCA),
Beatriz Villardi (UFRRJ)
Sala 11

A mesa foi pensada como um momento de diálogo a partir das sessões do GT 01 – Arte, Cultura e
Criatividade na Gestão Social, para vislumbrarmos sínteses e novos horizontes de pesquisa. O
momento será conduzido pelos coordenadores do grupo e aberto a todos os participantes.
Mesa Redonda: Pró-ADM e Pró-Integração: avanços no ensino, pesquisa e extensão em Gestão
Social
DEBATEDORES: Fernando Guilherme Tenório (EBAPE/FGV), Sérgio Allebrandt (UNIJUÍ), Airton
Cançado (UFT)

Sala 12

A proposta é realizar uma exposição da concepção, realização e resultados do “Pró-ADM Gestão
Social: ensino, pesquisa e prática” nesses quase quatro anos de atividades. Além disso, apresentar
o projeto “Pró-Integração Gestão social e cidadania: o controle social do desenvolvimento
regional” que se inicia em 2014.
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Mesa Redonda: Relações Estado-Sociedade: regulação e sustentabilidade como desafio para a
coprodução de bens públicos
Auditório da
Biblioteca do
CAHL

DEBATEDORES: Tacila Siqueira (UFBA), Bianca dos Santos (Casa Civil – Secretaria Geral da
Presidência da República), Edgilson Tavares de Araújo (UFRB)
MEDIAÇÃO: Paula Chies Schommer (Udesc)
Esta mesa tem como objetivo debater os novos papéis da sociedade civil frente as políticas
públicas, buscando uma lógica mais pluricêntrica na implementação destas e a coprodução de
bens públicos. Para tanto, o foco será o debate sobre as mudanças e propostas de mudanças
recentes em termos legais nas relações estado-sociedade civil (Lei das OSCIPS e Lei do CEBAS)e
como isso reflete na sustentabilidade organizacional e das políticas públicas.
OFICINA: DO CONFLITO PARA INOVAÇÃO É SÓ COÇAR: Como utilizar a gestão dos conflitos para
promover a inovação na Gestão Social dos Territórios

ESPAÇO
TROCA
Sala 20

FACILITADORES: Vivina Machado (UFBA), João Martins (UFBA)
O objetivo desta oficina é demonstrar como é possível identificar e gerir conflitos na Gestão Social
dos Territórios a partir de ferramentas participativas. A oficina será desenvolvida em quatro atos. A
inscrição poderá ser realizada no ato do Credenciamento, no primeiro dia do evento.
OBS: esta atividade requer inscrição prévia na secretaria do evento (sala 04), do início do
credenciamento até se esgotarem as 30 vagas.
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