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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

X Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social - ENAPEGS 2018 

Diálogo como Resistência: Gestão Social, Crises e Futuro das Democracias 

A Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS) convida pesquisadores, professores, estudantes, 
gestores e demais interessados para submeterem propostas de trabalho para o X Encontro Nacional 
de Pesquisadores em Gestão Social - ENAPEGS 2018 (ver http://enapegs2018.ufca.edu.br), ocasião 
que a RGS celebrará 11 anos de atuação. O tema geral do encontro será Diálogo como Resistência: 
Gestão Social, Crises e Futuro das Democracias. O evento ocorrerá entre 20 e 24 de maio de 
2018, em Juazeiro do Norte/Ceará - Brasil, marcando a volta à cidade de origem do primeiro 
encontro, em 2007. 

A gestão social coloca-se como uma área de conhecimento multi e interdisciplinar cuja origem 
remonta às críticas à gestão estratégica como monológica e tecno-burocrática, nas relações capital-
trabalho e Estado–sociedade (COELHO, 2015; TENÓRIO, 1998). Nessa perspectiva, o primeiro 
ENAPEGS, em 2007, abarcou trabalhos sobre gestão participativa, gestão pública, inovação social, 
além de uma amplitude de estudos envolvendo formas contra-hegemônicas de produção, tais como 
a economia solidária.  

Crescendo rapidamente como comunidade epistêmica, a gestão social passou a ser um termo 
catalizador, englobando estudos em administração pública e políticas públicas orientados por 
críticas à adoção de modelos gerencialistas no Estado, além de estudos sobre formas de mobilização 
e cidadania deliberativa de diversas formas, abordagens teóricas e metodológicas.Com o tempo, 
estudos sobre o desenvolvimento territorial também passaram a se situar no campo da gestão 
social. Por fim, trabalhos envolvendo organizações privadas em experiências de responsabilidade 
socioambiental e de negócios sociais ou oriundas de contratos de parcerias de gestão público-
privada, também contribuíram para afirmar o campo, sobretudo com pesquisas envolvendo desafios 
para a sustentabilidade social, econômica, cultura e ambiental. 

Já para o ENAPEGS 2018, a escolha do tema "Diálogo como Resistência: Gestão Social, Crises e 
Futuro das Democracias" evoca o cenário atual de fragilização dos pilares da democracia e,  
sobretudo, a análise crítica acerca deste fenômeno que estamos vivenciando. Aliado a esta mesma 
conjuntura de comprometimento das bases da democracia se verifica uma redução da opção pelo 
diálogo, da possibilidade de exposição do contraditório e da afirmação de arenas de participação 
para diversas manifestações. 

Outrossim, este tema nos fará refletir o quanto o momento social e político do Brasil e em algumas 
partes do Mundo requerem atenção aos contornos do Estado de direito, tão ameaçado em suas 
instituições. Para "revertermos as expectativas que, neste momento, caminham em direção à 
intolerância, ao radicalismo, à violência e à negação aos direitos de proteção social se torna 
urgente fortalecermos práticas democráticas e nos engajarmos nos diversos segmentos da sociedade 
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na luta pela valorização da cidadania" . Isso é o que nós, que compomos a Rede de Pesquisadores 1

em Gestão Social, pretendemos praticar e refletir em Juazeiro do Norte/CE, entre 20 e 24 de maio 
de 2018, no X ENAPEGS. 

Nesse sentido, o ENAPEGS 2018 se propõe a ser um fórum de encontro de atores sociais envolvidos 
ou interessados em conhecer formas de gestão dialógicas, mobilizadoras e inclusivas que podem 
ocorrer nas esferas pública, privada, sem fins lucrativos ou híbridas. Enfim, o encontro nos 
permitirá compreendermos o papel da gestão social nesta conjuntura de crise, desconstrução e 
reconstrução das democracias, além de nos permite entender que qualquer processo de gestão 
implica um ato humano, que encerra desafios bem maiores que produtividade, desempenho e 
controles. 

1. DATAS RELEVANTES PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS E RELATOS 

2. EIXOS TEMÁTICOS 

Os eixos temáticos para submissão de trabalhos para o ENAPEGS 2018 seguirão o estabelecido no II 
Encontro da RGS, realizado em Natal-RN, em maio de 2017. Há 07 eixos temáticos que orientarão as 
atividades, artigos, relatos de práticas, vídeos e, oficinas do X Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Gestão Social (ENAPEGS). 

Em cada um destes 07 eixos, expostos a seguir, serão organizados até 02 painéis temáticos e 01 
painel principal com o propósito de refletir a revisão dos 10 anos do eixo nos ENAPEGS e apontar a 
sinalização para o futuro (a partir deste painel será produzido o documento final do eixo no X 
ENAPEGS). 

Eixo 1 – Democracia, Sociedade Civil e Esfera Pública 

Este eixo aglutina interesses ligados aos estudos e práticas em gestão social relacionados a 
demandas, conquistas e operacionalização de direitos em cidadania, políticas sociais e experiências 
de diferentes atores articulados ou interagentes em identidades e organizações da sociedade civil. 
O objetivo é discutir os papéis da sociedade civil na redefinição da esfera pública e na restauração 
da democracia, suas relações com o Estado e seu protagonismo no campo das políticas públicas, 
além dos marcos regulatórios e dos aspectos legais. Deste modo, trabalhos focados na gestão das 

Lançamento da Chamada para Submissão de Artigos e Relatos 14/10/2017

Início da Submissão de Resumos Expandidos de Artigos e Relatos 20/10/2017

Último dia para Submissão de Resumos Expandidos de Artigos e Relatos 14/12/2017

Publicação da Lista de Resumos Expandidos de Artigos e Relatos Aceitos 30/01/2018

Liberação do Template para Padronização dos Artigos e Relatos Completos 30/01/2017

Início da Submissão dos Artigos e Relatos Completos 31/01/2018

Início das inscrições dos Autores dos Artigos e Relatos Completos 31/01/2018

Último dia para Submissão de Artigos e Relatos Completos 23/03/2018

Último dia para inscrição para Autores dos Artigos e Relatos Completos 23/03/2019

 Trecho retirado da Carta de Natal – Dialogar e Resistir. Esta carta é um documento-manifesto da Rede de 1

Pesquisadores em Gestão Social (RGS), redigida em Natal/Rio Grande do Norte - Brasil, no 13 de maio de 2017, 
a partir dos debates ocorridos durante o II Encontro da RGS, realizado naquela cidade.

  /  2 8



� 

Juazeiro do Norte – CE, 20 a 24 de Maio de 2018 

organizações da sociedade civil, em uma sua mulidimensional (social, econômica, política, legal e 
técnica) são objetos deste eixo. 

Coordenação do Eixo: prof. Wendell Barbosa (UFCA), profa. Valeria Giannella (UFSB), profa. Patrícia 
Mendonça (USP), prof. Armindo Teodósio (PUC Minas). 

Eixo 2 – Conhecimento e Formação em Gestão Social 

Este eixo acolhe estudos de caráter interdisciplinar sobre os processos de formação no campo da 
gestão pública e gestão social.  É voltado ao debate de metodologias e percursos formativos nos 
diferentes contextos de ação da gestão pública e gestão social e outras trilhas disciplinares afins, 
fomentando o estabelecimento de espaços crítico-reflexivos sobre as formas de produção e 
socialização do conhecimento no campo. 

Coordenação do Eixo: profa. Waléria Menezes (UFCA), profa. Claudiani Waiandt (UFBA), prof. 
Washington Sousa (UFRN), profa. Rosana Boullosa (UFBA-UnB). 

Eixo 3 – Desenvolvimento e Gestão Social de Territórios 

Este eixo trata das questões relacionadas ao desenvolvimento, inovação e o processo de 
mundialização, colonialidade, relações Sul-Sul, bem como da discussão do desenvolvimento local e 
regional e da gestão social dos territórios. Acolhe trabalhos voltados à investigação dos processos de 
gestão do território, a partir de uma noção de desenvolvimento territorial como processo 
multidimensional que articula diferentes atores e escalas. O interesse é discutir o papel das 
diferentes políticas e intervenções na reconfiguração do território, aclarando os desafios 
decorrentes e buscando alternativas para superá-los. São ainda temas de interesse desta linha as 
novas urbanidades e ruralidades, a governança territorial e as políticas públicas para o território. 

Coordenação do Eixo: prof. Diego Coelho (UFCA), prof. Lamounier Villela (UFRRJ), prof. Mário 
Vasconcellos (UFPA e UNAMA), profa. Zilma Borges (FGV-SP) 

Eixo 4 – Participação, Governança e Políticas Públicas  

Este eixo propõe o aprofundamento e o debate sobre participação e governança e sobre a gestão 
social das políticas públicas. Diante de um cenário de agravamento da crise social e política e de 
insatisfação generalizada, em meio ao qual grandes segmentos da sociedade não se sentem 
representados pela classe política, faz-se necessário retomar e aprofundar o debate sobre a 
participação,  no que tange  às propostas,  às  iniciativas, à análise das manifestações, bem como 
de metodologias com potencial de contribuírem para a transformação social, pautada na governança 
democrática. Adicionalmente, discute o processo de definição da agenda, formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas destacando o envolvimento de diferentes atores, 
organizações públicas, da sociedade civil e sua gestão, além da relação com o mercado. 

Coordenação do Eixo: prof. Augusto Tavares (UFCA), profa. Ana Maria Vasconcellos (UNAMA), profa. 
Pamela Brandão (UFRN), prof. Breynner Oliveira (UFOP). 

Eixo 5 – Inovação, Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental 

Este eixo se propõe à discussão das interfaces teóricas e práticas da gestão social com os fenômenos 
e processos situados nos campos da inovação e tecnologias sociais, empreendedorismo e negócios 
sociais e responsabilidade socioambiental. Portanto, são bem-vindos trabalhos que versem sobre 
práticas em organizações públicas, privadas, sem fins lucrativos ou híbridas, refletindo processos 
inovadores, praticas empreendedoras e procedimentos gestionários dirigidos para a 
sustentabilidade. Ademais, são aceitos trabalhos que aprofundem a discussão teórica ou empírica 
em torno das organizações e dos modelos de negócios vinculados à economia criativa e à economia 
do compartilhamento. Nesse sentido, se justifica a importância de existir um espaço para o 
necessário aprofundamento do debate teórico, da sistematização e análise das experiências em 
desenvolvimento e da reflexão sobre as suas contribuições e impactos para o fortalecimento da 
governança e das políticas públicas. 
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Coordenação do Eixo: profa. Verônica Oliveira (UFCG), profa. Suzanne Correia (UFCG), prof. Edson 
Sadao (UNIFEI), profa. Andréa Rodrigues (USP). 

Eixo 6 – Associativismo, Autogestão e Economia Solidária 

Este eixo acolhe trabalhos sobre cooperativismo popular, autogestão, formas de expressão da 
economia solidária e gestão de empreendimentos econômicos solidários. Serão bem-vindas, 
reflexões sobre a ideia do econômico na sua relação com a questão ambiental e cultural e o papel 
das organizações coletivas no desenvolvimento e na dinamização socioeconômica e ambiental dos 
territórios, bem como nas relações interpessoais e de constituição da subjetividade humana. São 
adequadas discussões relativas reflexões analíticas e empíricas das teorias sobre a economia 
solidária produzidas no Brasil e sua pluralidade de manifestações empíricas, bem como o papel do 
Estado no fomento e consolidação da economia solidária e cooperativismo. O eixo engloba ainda 
trabalhos na linha da economia social, contemplando análises sobre o cooperativismo tradicional e a 
organização do movimento cooperativista. 

Coordenação do Eixo: profa. Victoria Arrais (UFCA), prof. Alan Freitas (UFV), prof. Leonardo Leal 
(UFAL), prof. Sandro Sguarezi (UNEMAT). 

Eixo 7 – Temas emergentes 

Este eixo foi pensado para acolher trabalhos que discutam temas emergentes, presentes no 
desafiador momento vivenciado pela sociedade contemporânea, especialmente no contexto de crise 
política, democrática e de representação por que passa o Brasil,  e que passam a compor a agenda 
de debates e reflexões de profissionais, pesquisadores, estudantes e professores imbuídos do 
propósito de reverter as expectativas que, neste momento, caminham em direção à intolerância, ao 
radicalismo, à violência e à negação aos direitos de proteção social e conscientes de que se torna 
urgente fortalecer práticas democráticas e engajar-se nos diversos segmentos da sociedade na luta 
pela valorização da cidadania. 

Coordenação do Eixo: profa. Jaqueline Dourado (UFCA), prof. Edgilson Araújo (UFRB), profa. Maria 
Amélia Corá (PUC-SP), profa. Sindely Alchorne (PUC-RJ). 

3. FORMATOS DOS TRABALHOS 
Nesta chamada são contemplados dois tipos de trabalhos: 

a) Artigos (Comunicação Oral): artigos completos de autoria individual ou coletiva (até no máximo 
03 coautores), resultantes de trabalhos de pesquisa concluídas ou em curso que poderão ser 
apresentados na modalidade de comunicação oral. 

b) Relatos de Experiências (Comunicação Oral): trabalhos de autoria individual ou coletiva (até 
no máximo 05 coautores) com foco no compartilhamento de experiências de ensino e 
aprendizagem, de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de Tecnologia Social (TS), de 
Residência (Social ou Solidária) e de organização comunitária, que focalizem aspectos sócio 
ambientais, culturais, econômicos, de gênero e/ou étnicos. Experiências estas realizadas na 
perspectiva da Gestão Social e das quais o(s) autor(es) - até no máximo 4 coautores - tenham 
participado. Serão bem-vindas experiências vivenciadas em diferentes tipos de organização: 
públicas estatais, da sociedade civil, redes, projetos e experimentos comunitários. Recomenda-se 
destacar os principais desafios vivenciados ao longo do processo e o modo como foram enfrentados, 
bem como uma avaliação crítica dos resultados alcançados tendo em vista os objetivos inicialmente 
previstos para a atividade. 

Estes dois tipos de trabalhos serão submetidos para os eixos temáticos, tendo que atender o 
descritor do eixo e responder ao tema central do X ENAPEGS. Deverão ser submetidos,  
inicialmente, Resumos Expandidos destes trabalhos. Sendo os mesmos aprovados, deverão submeter 
os texto completo. A aprovação do Resumo Expandido será resultado da plena adequação ao formato 
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padrão requisitado, seja avaliado com 02 recomendações para apresentação no evento e esteja 
dentro do limite quantitativo de trabalhos a serem apresentados, por eixo, no ENAPEGS 2018.  

Os artigos e relatos de experiências aprovados e que tenham seu texto completo recebido pela 
Comissão Científica do X ENAPEGS, devem ser obrigatoriamente apresentados na forma de 
comunicação oral durante o evento e serão publicados nos Anais On-line do ENAPEGS 2018. Para que 
estas condições sejam atendidas é necessário que ao menos um dos autores do artigo ou do relato 
de experiência efetue a inscrição no evento, no prazo estabelecido, e compareça na sala para 
exposição do seu trabalho. 

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

A Comissão Científica do X ENAPEGS recomenda e encoraja a participação de pesquisadores, 
estudantes, pessoas atuantes e interessados pela Gestão Social com a apresentação de trabalhos 
pertinentes à temática do evento, no escopo dos seus eixos. Para tanto, os interessados em 
apresentar trabalhos durante o ENAPEGS 2018 deverão realizar a submissão de resumo expandido, 
que serão avaliados por uma equipe de pareceristas num sistema de blind review, dentro do 
descritor do eixo temático. Somente após confirmada a aceitação é que o(s) autor(es) farão a 
submissão do texto completo, em um modelo padrão a ser posteriormente disponibilizado. 

4.1 Orientações para Submissão dos Resumos Expandidos 

Os resumos expandidos podem ser submetidos em português, espanhol ou inglês e deverão observar 
os seguintes critérios: 

i) Respeito do limite de 800 palavras, incluídos o título do trabalho, o eixo correspondente, o texto 
propriamente dito e, no máximo, cinco palavras-chave; 

ii) O texto dos resumos expandidos deverá conter brevemente os seguintes elementos:  
a. O argumento principal e objetivo do trabalho; 

b. A questão empírica ou teórica de pesquisa localizando-a dentro de um marco referencial; 

c. A abordagem metodológica empírica ou teórica utilizada; 

d. Os resultados alcançados (parciais ou finais) até o momento; 

e. As principais conclusões; 

f. Indicar entre 05 e 08 referências necessárias para construção do trabalho. 

iii)  Além do texto de até 800 palavras, deverão ser apresentadas pelo(s) autor(es) — após as 
referências - respostas às seguintes perguntas: 

a. Trata de um trabalho “de Gestão Social", abordando seus aspectos teóricos e construtos 
intrísecos ou de um trabalho inserido “no campo da Gestão Social", na sua amplitude de 
articulação temática? (responder em no máximo 100 palavras). 

b. Qual o aporte teórico-metodológico da Gestão Social é utilizado pelo trabalho? 
(responder em no máximo 100 palavras). 

c. Qual a aderência do trabalho proposto como o descritor do Eixo Temático  selecionado? 
(responder em no máximo 100 palavras). 

d. Quais os avanços e contribuições que a proposta de trabalho aporta para o conhecimento 
e para a pesquisa em ou sobre Gestão Social? (responder em no máximo 100 palavras). 

O processo de submissão dos resumos expandidos e, posteriormente, envio dos trabalhos completos 
ace i tos ocorrerão dentro da P lataforma de Conferênc ias da UFCA (https ://
conferencias.ufca.edu.br/index.php/enapegs/). A plataforma conterá todas as informações 
pertinentes à gestão da avaliação dos trabalhos enviados ao ENAPEGS 2018. Para que cada 
submissão seja iniciada, é preciso um cadastro prévio na Plataforma. Não serão aceitas submissões 
realizadas por e-mail ou qualquer outro canal de comunicação. 
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4.2 Orientações para Submissão dos Trabalhos Completos 
Após a divulgação dos resumos expandidos, de artigos e relatos de experiência, aprovados para o X 
ENAPEGS, será disponibilizado o template de formatação dos textos completos, que terão seu 
preenchimento obrigatório sob a responsabilidade dos autores. Deverão ser obedecidas as seguintes 
normas: 

i) Texto integral entre 7.500 e 8.000 palavras, limitadas a 24 páginas, incluídos todos os elementos 
pré e pós-textuais; 

ii) Título do trabalho, resumo (até 250 palavras) e palavras-chave na língua original de submissão 
do resumo expandido, sendo obrigatório a apresentação destes três itens  também em Português 
e Inglês; 

iii) Nome do(s) autor(es), com nota de rodapé - por autor - indicando a procedência institucional, o 
endereço eletrônico; 

iv) Fonte Times New Roman, tamanho 12 pontos, espaço simples entre linhas e 6 pontos entre 
parágrafos. As margens devem seguir a poporção 3cm nas margens esquerda e superior, e 2cm 
nas margens direita e inferior. Não deverão ser aplicados recuos na primeira linha dos 
parágrafos; 

v) Fonte Times New Roman, tamanho 10 pontos, espaço simples entre linhas nas notas de rodapé. 

vi) Citações e referências devem fazer se guiar, optando por uma ou outra norma na integralidade 
do trabalho, pelos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou pelas 
normas da American Psychological Association (APA), disponíveis em https://
drive.google.com/drive/folders/0B6vuXEqgPAIkR0pHaVpPbDRacXM?usp=sharing. 

5. COMITÊ CIENTÍFICO 

Coordenação Geral da Comissão Científica 
Francisco Raniere Moreira da Silva, Universidade Federal do Cariri (UFCA) - raniere.moreira@ufca.edu.br 

Coordenação de Acompanhamento dos Eixos Temáticos (Relação com Coordenadores dos Eixos e 
Construção da Programação Cientifica) 
Jeová Torres Silva Júnior, Universidade Federal do Cariri (UFCA) - jeova.torres@ufca.edu.br 
Carla R. Pasa Gómez, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - carlapasagomez@gmail.com 

Paula Chies Schommer, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) - paulacs3@gmail.com 
Suzanne Érica Nóbrega Correia, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - suzanne.enc@gmail.com 
Verônica Macário de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - veronicamacario@gmail.com 

Coordenação de Acompanhamento da Plataforma de Submissão (Monitoramento do Sistema) 
Ives Romero Tavares do Nascimento, Universidade Federal do Cariri (UFCA) - ives.tavares@ufca.edu.br 
Magnus Luiz Emmendoerfer, Universidade Federal de Viçosa (UFV) - magnus@ufv.br 

Coordenação de Acompanhamento do Processo de Avaliação (Auditagem e Avaliação do Processo) 
Rebeca da Rocha Grangeiro, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 
Ariadne Scalfoni Rigo, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Armindo dos S. de Sousa Teodósio, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

Comissão Científica Interinstitucional 
Airton Cardoso Cançado, Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Alan Ferreira de Freitas, Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Ana Maria de A. Vasconcellos, Universidade da Amazônia (UNAMA) 

Andrea Leite Rodrigues, Universidade de São Paulo (USP) 

Ariadne Scalfoni Rigo, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Armindo dos S. de Sousa Teodósio, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

Augusto Oliveira Tavares, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Breynner Ricardo de Oliveira, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Carla R. Pasa Gómez, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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Claudiani Waiandt, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Diego Coelho do Nascimento, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Edgilson Tavares de Araújo, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

Edson Sadao Iizuka, Centro Universitário da FEI (UNIFEI) 

Francisco Raniere Moreira da Silva, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Fernando Guilherme Tenório, Fundação Getulio Vargas - Rio de Janeiro (FGV-RJ) 

Genauto C. de França Filho, , Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Ives R. Tavares do Nascimento, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Jaqueline Dourado do Nascimento, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Jeová Torres Silva Júnior, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

José Roberto Pereira, Universidade Federal da Lavras (UFLA) 

Ladislau Dowbor, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Lamounier Erthal Villela, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

Leonardo Prates Leal, Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Luciano A. Prates Junqueira, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Maria Amélia J. Corá, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Mário Vasconcellos Sobrinho, Universidade Federal do Pará (UFPA)/Universidade da Amazônia (UNAMA) 

Magnus Luiz Emmendoerfer, Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Pamela de Medeiros Brandão, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Patrícia M. Emerenciano Mendonça, Universidade de São Paulo (USP) 

Paula Chies Schommer, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Rebeca da Rocha Grangeiro, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Rosana de Freitas Boullosa, Universidade Federal da Bahia (UFBA)/Universidade de Brasilia (UnB) 

Rosinha da S. Machado Carrion, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Sandro Benedito Sguarezi, Universidade do Estado de Mato Grosso(UNEMAT) 

Sindely Chahim de A. Alchorne, , Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) 

Suzanne Érica Nóbrega Correia, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Sylmara L. F. Gonçalves Dias, Universidade de São Paulo (USP) 

Tânia Maria D. Fischer, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Valeria Giannella, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

Verônica Macário de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Victória Régia A. de Paiva, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Waléria M. Menezes de M. Alencar, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Washington José de Sousa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Wendell de Freitas Barbosa, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Zilma Borges de Souza, Fundação Getulio Vargas - São Paulo (FGV-SP) 

6. COMITÊ ORGANIZADOR 
Jeová Torres Silva Júnior, Universidade Federal do Cariri (UFCA) - Coordenação Geral 

Augusto Oliveira Tavares, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Cleonísia A.Rodrigues do Vale, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Eduardo Vivian da Cunha, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Francisco Raniere Moreira da Silva, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Ives R.Tavares do Nascimento, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Milton Jarbas R. Chagas, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Victória Régia A. de Paiva, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Waléria M. Menezes de M. Alencar, Universidade Federal do Cariri (UFCA) 
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7. CONTATO E SUPORTE 
Dúvidas e perguntas poderão ser dirigidas à Comissão Científica do X Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Gestão Social (ENAPEGS), exclusivamente pelo endereço eletrônico do evento: 
enapeg2018@ufca.edu.br. 

8. REALIZAÇÃO 
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