
Relatório Missão Discente PROCAD 

Jaqueline Ilaria de Lima (UEM) para Unesp Araraquara 

Período: 06 a 10 de novembro de 2016 

- Atividades de pesquisa do PROCAD: 

Descrição: Análise longitudinal sobre o avanço das políticas públicas em três áreas 

(Assistência Social, Meio Ambiente e Mulheres), tendo como recurso metodológico as 

conferências nacionais. 

Atividades: Leitura do texto “Como medir efetividade: sugestão a partir de uma 

abordagem abrangente sobre as conferências no Brasil”, Wagner Romão; leitura dos anais 

e deliberações da I a V conferência da Assistência Social; Construção de quadros 

comparativos a partir das seguintes variáveis: descentralização (divisão de 

responsabilidades entre União, estados e municípios); recursos (fundos) e rede de 

políticas (conselheiros do CNAS e representantes da sociedade civil, órgãos e entidades 

às quais estão vinculados). 

-  Participação no Grupo de Estudos Prof.ª Carla Martelli e Prof. José Carlos Zuin 

Descrição: Discussão sobre modernidade, sociedade de risco, aceleração social.  

Atividades: Debate sobre as obras de Carlo Galli, “Espaços Políticos, A Era Moderna e a 

Era Global”; Wendy Brown “Undoing the Demos”; Ulrich Beck, “O Deus Pessoal”. 

- Participação na disciplina optativa Prof.ª Carla Martelli, “Política e governo no 

contexto de globalização” 

Descrição: “(...) o curso tem como objetivo revisar os temas, as instituições e os atores 

que organizaram as sociedades ocidentais no século XX, dando ênfase ao Brasil. Quer-se 

refletir sobre os principais desafios que se colocam para a gestão pública democrática em 

tempos de reorganização das relações entre Estado e Sociedade em âmbito mundial e 

nacional” 

Atividades: leitura e discussão das obras: José Murilo de Carvalho, “Cidadania no Brasil, 

o longo caminho”; Sônia Draibe, “Uma nova institucionalidade das políticas sociais? 

Reflexões e propósitos da experiência latina americana recente de reformas e programas 

sociais”; Bresser-Pereira, “Reforma do Estado para a cidadania”; José Alvaro Moisés, “A 

desconfiança nas instituições democráticas”; Marta Arretche, “O sistema de proteção 

social brasileiro: em direção a um modelo descentralizado”; Marco Aurélio Nogueira, “A 

dimensão política da descentralização participativa”. 

- Disciplina de metodologia Celene Tonella no mestrado e doutorado:  

Descrição: noções gerais de pesquisa quanti e quali; Atlas T, software de pesquisa 

qualitativa; - surveys. 

IV Encontro do GEPAC (Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia 

Contemporânea): 

Mesa Hierarquia, Reciprocidade e Formas de Poder, Prof. Marcos Lanna (UFSCAR) e 

Prof.ª Renata Medeiros Paoliello (UNESP);  



Mesa Subjetividade, Consumo e Poder,  Prof.ª Renata Medeiros Paoliello (UNESP) e 

Prof.ª Ana Lucia de Castro (UNESP) 

- Conferência de abertura da 17º Semana de Ciências Sociais  

Mesa “Memória e Oralidade: o exemplo dos povos africanos”, Prof.ª Elisângela Santos, 

Prof. Dagoberto Fonseca, Prof.ª Claudete Nogueira. 


