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 A Rede de Políticas Públicas tem origem no projeto 
R ede de Polític as  Públic as  : 
C idade, Polític a  e A tores  cujo 
objetivos :
- Incentivar e integrar os novos pesquisadores ao debate 
contemporâneo referente às temáticas da  política e dos  
movimentos social numa perspectiva educacional cidadã e  
transformadora.
- Proporcionar o diálogo, entre professores. Pesquisadores, 
técnicos  e alunos de instituições de ensino de 3º gráu, 
possibilitando reflexões sobre novos modos de pensar-sentir-
agir no social .
- Promover espaços de comunicação, socialização e 
intercâmbios das pesquisas científicas e experiências técncias 
relativas aos temas propostos e áreas afins. 

Histórico



  

Este projeto possibilitou a constituição de uma 
parceria entre:

Secretarias Municipais : Educação, Saúde e 
Urbanismo

CEFET

UFRN-Observatório das Metropoles

Histórico



  

O tema Políticas Públicas tornou-se objeto de um intenso 
debate acadêmico a partir dos anos 80. Os rápidos processos 
de mudança, ocorridos nas sociedades na última metade do 
século XX, condicionaram transformações profundas no modo 
de ação estatal, na natureza das políticas públicas e na própria 
concepção do papel do Estado nessa nova conjuntura.

    Em todo o mundo discute-se a necessidade de reformar o 
Estado e, em diferentes países, são experimentadas reformas 
de natureza e profundidade diversas, que começam a se 
constituir em objeto de intenso debate na academia e nos 
governos . Não podemos esquecer também a força das 
diretrizes reformistas neoliberais, que tentam substituir as 
concepções anteriores, transformando-se numa espécie de 
pensamento único, em termos do papel a ser desempenhado 
pelo Estado no contexto de uma economia global.

Importância do tema



  

Somos hoje um grupo de pesquisa em formação. 
que pretende funcionar reunindo 
pesquisadores de 3 instituições dos 
campos universitário  e técnico 
profissional e  governamental 
(prefeitura) e não-governamental 
( desejável) , sob a coordenação  do 
Núcleo Avançado de Políticas Públicas 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.As Instituições pretendem no 
futuro trabalhar  de maneira sistemática 
sobre as questões urbanas e 
metropolitanas de Natal. 

Quem Somos



  

Trata-se de um projeto inovador em razão da 
articulação academia e poder público.
A experiência até agora, se deu em torno da 
organização de um evento integrador das distintas 
competências instaladas e de de divulgação dos 
trabalhos já realizados à comunidade acad~emica e 
ao público em geral.

Rede de políticas públicas 



  

Precisam ser construídos
Precisam ser financiados
Precisam ser articulados

Recursos Comuns de Rede



  

Perspectivas para o futuro

Dar continuidade à iniciativa do 
COMCIT
Articular o grupo, motivá-lo e dar 
sequência a construção do projeto de 
Constituição da Rede
De Políticas Públicas
Concorrer a novos editais do COMCIT e 
outras instituições de fomento


