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 Atividades relacionadas à pesquisa PROCAD desenvolvidas na UNESP, 

durante missão discente:  

- leitura dos anais e relatórios das conferências nacionais de Assistência 

Social dos anos de 1995, 1997, 2001, 2003 e 2005; 

- a partir da leitura dos textos das conferências, identificação de mudanças 

relativas aos seguintes tópicos: definição das fontes de financiamento, 

definição das ações dos entes federados e ampliação das redes de políticas 

(participação de representantes de órgãos e entidades vinculadas ao governo 

e à sociedade civil) – construção de tabelas com base nestes tópicos; 

- participação de encontros semanais com a equipe encarregada da análise 

das conferências da Assistência (coord. Profª Celene); 

- participação de dois encontros gerais com as equipes encarregadas pela 

análise das conferências da Assistência, Meio Ambiente e Mulheres (coord. 

Prof.ª Carla, Prof.ª Maria Jardim e Prof.ª Celene). 

 

 Acompanhamento da disciplina “Política e Governo no Contexto da 

Globalização” – Prof.ª Carla Martelli  

Bibliografia das aulas acompanhadas: 

- 07/11 “Cidadania no Brasil, o longo caminho” - José Murilo de Carvalho e 

“Uma nova institucionalidade das políticas sociais? Reflexões e propósitos 

da experiência latina americana recente de reformas e programas sociais” - 

Sônia Draibe 

- 21/11 “Reforma do Estado para a cidadania” - Bresser-Pereira e “A 

desconfiança nas instituições democráticas” - José Alvaro Moisés 

- 28/11 “O sistema de proteção social brasileiro: em direção a um modelo 

descentralizado” – Marta Arretche e “A dimensão política da 

descentralização participativa” - Marco Aurélio Nogueira 

 



 Participação no grupo de estudos Profº. Carlos Zuin e Prof.ª Carla Martelli 

(bibliografia utilizada nos encontros: “Undoing the demos” - Wendy Brown 

e “O Deus pessoal” - Ulrich Beck) 

 Acompanhamento da disciplina “Metodologia de Pesquisa” – Profª. Celene 

Bibliografia das aulas acompanhadas:  

- 17/11 “A arte de pesquisar” - Mirian Goldenberg;  

- 24/11 Apresentação da pesquisa “Perfil da vitimização da violência 

doméstica nos municípios da 15º Regional de Saúde de Maringá” – Cristiane 

Muller Calazans 

 

 Participação do evento “IV Encontro do GEPAC” 

Mesas-redondas:  

- Hierarquia, Reciprocidade e Formas de Poder, Prof. Marcos Lanna 

(UFSCAR) e Prof.ª Renata Medeiros Paoliello (UNESP); 

- Subjetividade, Consumo e Poder, Prof.ª Renata Medeiros Paoliello 

(UNESP) e Prof.ª Ana Lucia de Castro (UNESP) 

 

 

 

 


