A Controladoria Geral da República do Peru convida a pesquisadores internacionais para
apresentar trabalhos de pesquisa no II colóquio internacional de pesquisadores a ser realizada
no âmbito da Conferencia Anual Internacional para a Integridade, CAII 2019. O evento que
acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro de 2019 reunirá cerca de 2000 representantes do setor
público, sociedade civil, jornalismo investigativo, academia e setor privado.

Plano de fundo
A Controladoria Geral da República do Peru vem organizando conferencias anuais e
internacionais no âmbito de prevenção e luta contra a corrupção e má conduta funcional desde
2010. Cada edição tem um aspecto particular das políticas anticorrupção e na supervisão da
ação do governo, com o objetivo de promover um espaço para discutir abordagens e no
combate à corrupção, assim como de uma gestão pública eficiente, eficaz e transparente, entre
os representantes das Instituições Superiores de Auditoria (SAIs) na América Latina e Caribe,
academia e redes internacionais.
Hoje em dia, América Latina luta contra os desafios cada vez mais sofisticados da corrupção, é
por isso que é necessário estimular o debate e a ligação direta entre as SAIs da América Latina
e a comunidade internacional. Sendo que na edição de 2018 o tema foi prevenção de
corrupção e má conduta funcional, este ano a Conferência Internacional Anual para Integridade
(CAII) terá o próximo processo de controle. Neste sentido, o tema central é “Detecção de
Corrupção: Ferramentas e estratégias para Ação”, com a finalidade de promover o intercâmbio
de boas práticas e experiências no uso de ferramentas tecnológicas, análise de dados e outras
relacionadas para melhorar a detecção de diferentes fenomenologias de corrupção, assim
como promover também um espaço para compartilhar evidências e descobertas sobre
estratégias para detectar casos de corrupção, e fortalecer o papel do Controlador na luta contra
a corrupção, com vistas a tornar o controle governamental mais oportuno, especializado e
preciso.
Além disso, o objetivo da conferência é gerar compromissos interinstitucionais com o fim de
fortalecer a capacidade de detectar corrupção e conduta imprópria funcional no Peru, por meio
do debate e da discussão de mecanismo inovadores e eficientes na área de corrupção, bem
como a criação de condições para a integridade na gestão pública e o correto desempenho dos
funcionários públicos e funcionários públicos.

De segundo Colóquio
Governamental

Internacional

de

pesquisadores

de

Controle

A Controladoria Geral da República do Peru, pelo segundo ano consecutivo, está organizando
um colóquio de pesquisa nas conferências internacionais anuais. Neste contexto, o tema do
colóquio concentra-se na detecção, que é o principal palco para abordar o tema de corrupção.
Por isso, se precisa de estratégias como políticas de intervenção, colaboração transnacional,
entre outras, ademais de ferramentas para identificá-los, como: leis antissuborno, sistemas de
interoperabilidade, mecanismos de auditoria de funcionários e servidores públicos, medição de
corrupção em licitações públicas, evidências de análise de dados e uso de dados abertos,
entre outros.
Neste sentido, o colóquio será o fórum para apresentar os resultados das pesquisas em nível
internacional sobre estratégias e ferramentas para detectar a corrução em qualquer de suas
formas. Tomando em conta os objetivos planteados da conferência, é que se busca que esses
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resultados contribuam como evidência para projetar ou melhorar as políticas de detecção de
corrupção, a fim de promover a transparência e a eficiência da gestão pública.
Os trabalhos de pesquisa podem vir de qualquer disciplina, ser aplicado ou baseado em
políticas, e usar métodos qualitativos, quantitativos ou mistos de análise.

Estrutura e logística do Colóquio
O colóquio será realizado em duas sessões, uma sessão de duas horas por dia, em cada uma
das quais três (3) trabalhos de pesquisa serão apresentados. Cada autor terá uma
apresentação de 15 minutos, seguida por uma rodada de perguntas do público selecionado
pelo moderador.
A sessão será em uma sala de conferências equipada com computador portátil y um projetor.
Ademais, se brindará interpretação simultânea de modo que os oradores podem se dirigir ao
público em espanhol ou inglês. O número de participantes deverá ser entre 200 e 250.

Apresentações
As condições a considerar no colóquio são que o pesquisador principal deve ter mestrado,
doutorado, ou ser candidato ao doutor, e/ou estar vinculado a uma universidade ou centro de
pesquisa.
O trabalho de pesquisa deve ter no máximo 25 páginas; ligação com os temas centrais do
colóquio; antiguidade do período avaliado inferior a dois anos e não ser publicado. Eles podem
ser escritos em espanhol, inglês ou português.
Assim mesmo, todos os artigos serão avaliados por um Comitê composto pelo Diretor Adjunto
de Estudos e Pesquisas da Escola Nacional de Controle da Controladoria Geral da República
do Peru e por dois pesquisadores de centros nacionais de pesquisa dedicados ao tema do
colóquio.
Também, os trabalhos serão selecionados considerando os critérios seguintes: Originalidade,
clareza e estrutura, importância / impacto / relevância para a tomada de decisão nas políticas
públicas; coerência entre as questões de pesquisa e os métodos de análise.

Inscrição
A inscrição é feito através do formulário online, onde você vai poder completar: (i) dados do
autor ou autores (inclui uma biografia de no máximo 100 palavras), (ii) dados do trabalho a ser
apresentado (inclui resumo de 500 palavras, lista de 3 a 5 palavras-chave e submissão de
trabalhos de pesquisa); (iii) informações sobre o centro de pesquisa ou Universidade, se
aplicável, e (iv) itinerário de viagem.
O link de acesso ao formulário é: https://enc-ticketing.org/tkt/investig/pre_registration.php que
será hospedado no site da Escola Nacional de Controle da Controladoria Geral da República
do Peru https://www.enc.edu.pe/unidad-investigacion
O processo de registro terminará às 23:59 horas do dia 19 de julho de 2019 (UTC/GMT -5
horas). Os autores dos trabalhos apresentados serão contatados individualmente, a partir de
16 de agosto de 2019.

Seleção de trabalhos de pesquisa
O comitê de Seleção aceitará até seis (6) documentos para o Colóquio Internacional de
Pesquisa e concederá uma bolsa integral a um autor por documento para apresentação no
evento. Além disso, os trabalhos selecionados podem ser publicados no Relatório Institucional
do CAII 2019 e no Jornal Acadêmico de Controle Governamental da Escola Nacional de
Controle. A (beca) cobre passagens aéreas ido e volta, seguro de viagem internacional,
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transporte local, hospedagem e alimentação em Lima entre 1 e 4 de dezembro de 2019 para
que possam participar de todas as atividades da conferência.

Localização
O colóquio acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro, no âmbito da Conferência Anual
Internacional pela Integridade (CAII) 2019, na cidade de Lima, Peru.

Organizadores do Colóquio



Controladoria Geral da República do Peru
Escola Nacional de Controle

Informação de contato
Em casso tiver mais dúvidas, entre em contato com os organizadores do colóquio em:
CAII_research@enc.edu.pe, ou telefone (511) 330 -3000 anexo 3291.

Datas-chave





Prazo para envio: 19 de julho de 2019
Notificação de aceitação: 16 de agosto de 2019
Conferência anual internacional de integridade 2019: 2 – 3 de dezembro de 2019
Colóquio Internacional de investigação: 2 – 3 de dezembro de 2019, 14:30 – 16:30
horas.
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