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Premissas 
O II Congresso Internacional de Cogovernança, com o tema 

Cogovernança como processo de construção de fraternidade na política, 
a partir das cidades, a ser realizado no Brasil, em outubro de 2021, se propõe 
a contribuir com o fortalecimento da democracia na América Latina, discutindo 
a organização, participação e o cuidado a partir das cidades. Por isto, desafia a 
sociedade a uma reflexão/práxis sobre um processo contínuo de participação e 
corresponsabilidade entre os diversos sujeitos, nas suas diferentes funções, 
com o intuito de pensar e sustentar uma cidade que acolhe, cuida e oferece 
uma vida digna para todas as pessoas. 

O processo teve seu marco inicial em 2019 quando, em Castel Gandolfo, 
Itália, realizou-se o I Congresso Internacional da Cogovernança, esse em 
sintonia com o compromisso político fraterno proposto e vivenciado pelo 
Movimento Político pela Unidade nas cidades e entre as cidades. 

Uma das propostas do percurso iniciado em 2019 é a realização de um 
congresso internacional, percorrendo os diferentes continentes a cada dois 
anos, com o intuito de compartilhar aprendizados e desafios neste sentido, em 
2021 o congresso será realizado no continente Latino-Americano e o Brasil 
será o anfitrião. 

Diante da complexidade de governar, considerando as questões, os 
interesses e os poderes difusos envolvidos, cresce a consciência de que o 
melhor governo é a capacidade de gestar coletivamente uma visão comum 
sobre a cidade e agir em “corresponsabilidade”, instituições e cidadania ativa, 
numa rede única de sujeitos e bens relacionados. Em uma palavra: 
cogovernança. 



     
 
 
São objetivos do Congresso: 
 

a) Proporcionar um espaço de reflexão/práxis sobre o compromisso 
social, cultural e político a partir dos espaços, estruturas, riquezas e desafios 
presentes na cidade; 

b) Propor às cidades o desenvolvimento de uma cultura de 
cogovernança para defender, fortalecer e consolidar a vida política e 
democrática em todos os espaços da convivência humana; 

c) Incentivar as redes de cogovernança nas cidades e entre as cidades; 
d) Discutir processos democráticos e participativos através de painéis, 

boas práticas e lançamento do e-book durante o Congresso em que a 
cooperação e o diálogo, dimensão estrutural da sociabilidade humana 
encontrem formas, linguagens e instrumentos facilitadores para efetivação de 
políticas públicas para tal; 

e) Aprofundar o “Pacto para uma nova governança”1 lançado durante o I 
Congresso Internacional da cogovernança, em 2019, sem perder de vista o 
momento pandêmico que estamos vivendo em escala global - através dos 
trabalhos em grupo nos workshops; 

f) Mapear as diferentes iniciativas de cogovernança nos diversos 
contextos locais, latino-americanos e mundiais.  

g) Apresentar as diferentes formas de cogovernança identificadas no 
mapeamento, pesquisando eventuais contribuições para reforçar a coesão, 
inclusão e equidade para a superação das vulnerabilidades sociais. 

h) Aprofundar a referência ao princípio da fraternidade universal na 
construção de políticas públicas, à luz de uma cultura da unidade no contexto 
do espaço público. 

É neste contexto que o II Congresso Internacional de Cogovernança tem 
a satisfação de apresentar o presente Edital de Chamada para Publicação de 
Artigos para a composição da obra coletiva “Cogovernança como processo 
de construção de fraternidade na política, a partir das cidades”, em 
formato de e-book, a serem avaliados pela Comissão Científica que levará em 
conta critérios como forma, qualidade e adequação ao tema geral do 
Congresso. 

O e-book será editado pela Editora ASCES e publicado no Repositório 
Institucional Digital do Centro Universitário ASCES-UNITA, bem como no sítio 
eletrônico da cogovernança2. 
 
Eixos Temáticos 

 
1 “Pacto para uma nova governança” - Documento final do I Congresso Internacional de Cogovernança, 
realizado de 17 a 20 de janeiro de 2019, em Castel Gandolfo, Roma, Italia, com o título “Cogovernança: 
corresponsabilidade nas cidades de hoje”. Disponível em: <https://bit.ly/3jGeQZj> 
2 www.co-governance.org/ 



     
 
 A temática proposta para o e-book pretende ampliar, sedimentar e 
verificar as problemáticas discutidas sobre a cogovernança. Para bem 
aprofundarmos o estudo deste tema, os eixos propostos são: 
 

1. Bens Comuns; 
2. Cidadania; 
3. Cogovernança;  
4. Desigualdade Social; 
5. Diversidade de Povos; 
6. Meio Ambiente; 
7. Participação; 
8. Partidos Políticos; 
9. Políticas Públicas; 
10. Qualidade da política; 
11. Renda Mínima; 
12. Saúde Pública; 
13. Territórios; 
14. Transparência (das ações e decisões); 

 
Normas para submissão de artigo: 
 

1. O artigo deverá ser inédito, versar sobre temática pertinente aos 
eixos temáticos referidos e relacionar o eixo escolhido com o 
Princípio da Fraternidade. 

2. O artigo deverá ter entre 15 a 20 páginas, incluindo as 
Referências, com citações no sistema AUTOR/DATA. O artigo 
seguirá a atual norma da ABNT - NBR 6023/2018. 

3. Os artigos podem ser formulados em coautoria, com no máximo 2 
(dois) autores, e cada autor poderá submeter até dois artigos. 

4. O(s) autor(es) deverá(ão) ter no mínimo título de especialista(s). 
5. Os textos deverão estar escritos em língua portuguesa e em 

conformidade com as regras do Novo Acordo Ortográfico, de 
2013, ou em língua espanhola, ou em língua inglesa, ou em 
língua italiana. 

6. Deve-se utilizar o programa Word, fonte Times New Roman, 
corpo 12 e espaçamento 1,5 para o corpo do texto, e corpo 11 e 
espaçamento simples para citação direta (acima de 3 linhas). 

7. Folha de tamanho A4.  
8. Margens superior e esquerda em 3 cm. 
9. Margens inferior e direita em 2 cm. 
10. Primeira linha de parágrafos com recuo de 1,5 cm. 
11. Título do artigo centralizado, negritado e em letras maiúsculas; 

manter dois espaços em branco do topo da página. 
12. Nome(s) do(s) autor(es), negritados, seguido de e-mail, 2 (dois) 

espaços em branco abaixo do título do artigo (e dois espaços em 
branco acima da introdução), alinhados à direita, com curriculum 
resumido no rodapé (máximo de quatro linhas, para cada autor no 
curriculum resumido). 



     
 

13. Estrutura: sumário, que contemple: introdução, desenvolvimento 
(tópicos do artigo), considerações finais, referências (com NBR da 
ABNT vigente). Os títulos e subtítulos do artigo deverão ser 
numerados e negritados. Não usar letras maiúsculas nos títulos 
das divisões e subdivisões. Acima dos títulos e subtítulos deverá 
haver um espaço em branco; entre os títulos/subtítulos e 
parágrafos não haverá espaços em branco. 

14. As notas explicativas devem aparecer (no sistema numérico) ao 
pé da página onde forem mencionadas (rodapé).  

15. As Citações diretas de até três linhas serão feitas entre aspas, na 
sequência do texto. Acima de três linhas, diretas, deverão ser 
feitas em novo parágrafo, com recuo de 4 cm a partir da margem, 
sem aspas, em tamanho 11, espaçamento simples (Zero pt).   

16. Espaçamento de 0pts (antes e depois) entre os parágrafos. 
17. O formato de publicação, dos artigos enviados, será capítulo de e-

book. 
 

Submissão e seleção dos artigos 
 
Os artigos deverão ser encaminhados, para o e-mail 

artigocogovernanca@gmail.com, até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 21 
de junho de 2021. Escrever, no campo “assunto”, “Artigo para o II Congresso 
Internacional de Cogovernança”. 

Solicita-se que os autores sigam o modelo e as normas conforme 
publicados e enviem, junto aos artigos, uma pequena declaração assinada, 
afirmando que não cobrarão direitos autorais pelos artigos, desde logo 
autorizando a respectiva publicação no e-book. 
 
Os critérios de avaliação serão: 
 

1. Relevância do trabalho, sua pertinência ao temário do Congresso 
e ao Princípio da Fraternidade; 

2. Abordagem conceitual; 
3. Procedimento metodológico; 
4. Discussão dos resultados; 
5. Contribuição efetiva para o desenvolvimento dos estudos sobre 

Cogovernança em um dos eixos temáticos propostos. 
 

Brasília, 21 de abril de 2021. 

Msc. Flávio Dal Pozzo (Brasil) 
Msc. Rafaela Silva Brito (Brasil) 
Msc. Matias Mattalini (Argentina) 

Dra. Daniela Ropelato (Itália) 
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