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O presente relatório possui o intuito de apresentar as atividades realizadas pela 

bolsista de iniciação científica Tayná Teixeira Chaves Trindade, na missão discente 

realizada através do financiamento do CAPES, no âmbito do projeto PROCAD 

(Programa de Cooperação Acadêmica) “Mudanças e permanências nos padrões de 

participação política no Brasil: análise longitudinal do envolvimento político dos 

brasileiros (1988-2013)”. Neste projeto estão envolvidas três instituições acadêmicas: 

UEM, UFSC e UNESP (Araraquara).  

A missão discente da estudante em questão ocorreu entre o dia primeiro de julho 

de 2016, e o dia 30 de julho de 2016. Durante este mês, a aluna que cursa Ciências 

Sociais na UFSC, participou de atividades na UEM, em Maringá, sob orientação do 

professor Doutor Yan Carreirão (orientador da UFSC), e do professor Doutor Ednaldo 

Aparecido Ribeiro (supervisor e orientador na missão discente).  

Um dos principais objetivos da missão discente foi à realização de certas tarefas 

que eram necessárias a finalização do trabalho “Simpatia partidária e repertórios de 

participação política no Brasil”, no qual a bolsista estava trabalhando, no âmbito do 

projeto PROCAD, juntamente com os professores Dr. Yan de Souza Carreirão, Dr. 

Ednaldo Aparecido Ribeiro, Dr. Éder Rodrigo Gimenes e Dr. Julian Borba. Com o 

professor Yan Carreirão, foram construídas as bases para o trabalho em questão, mas 

houve no meio do processo a necessidade de realizar uma operação de cálculo 

específica (utilizada nas Ciência Política quantitativa), em que o professor Ednaldo 

Aparecido Ribeiro era mais experiente. Frente a esta situação, o professor Yan Carreirão 

achou interessante que a bolsista realizasse a viagem até a UEM, para realizar estas 

etapas do trabalho junto ao professor Ednaldo e também junto ao Éder Gimenes, e 

também para aprender com ambos.  

Já em missão na UEM, foram definidas as atividades a serem realizadas:  

 

- Comparecimento a uma série de reuniões com o professor Ednaldo Aparecido Ribeiro, 

a fim de decidir as tarefas a serem realizadas, e pô-las em prática.  



- Recodificação do banco de dados utilizado (LAPOP 2012), para poder realizar a 

Análise Fatorial. 

- Realização do cálculo necessário à finalização do trabalho (a chamada análise 

fatorial).  

 

O principal resultado das reuniões com o professor Ednaldo foi à realização da 

Análise Fatorial, que segue: 

 

Tabela 1 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3  Fator 4  

Pediu ajuda a 

deputado federal ou 

senador 

 

-,036 

 

-,651 

 

-,020 

 

-,021 

Pediu ajuda a 

alguma autoridade 

local. 

 

-,070 

 

-,799 

 

,004 

 

,112 

Pediu ajuda ao 

ministério/secretária. 

,048 -,632 -,072 -,204 

Assistiu audiência 

pública 

,162 -,228 -,292 ,138 

Pediu ajuda ao 

vereador 

-,010 -,761 ,011 ,111 

Contribuiu para a 

sociedade 

,468 -,059 -,168 ,129 

Associação religiosa ,361 -,139 ,146 -,062 

Associação de pais e 

mestres 

,631 -,068 ,223 -,034 

Associação de bairro ,563 ,038 ,038 ,161 

Associação 

Profissional 

,598 ,075 -,129 -,030 

Associação de 

partido político 

,335 -,147 -,166 ,311 

Associação 

esportiva 

,483 ,151 -,185 -,068 

Manifestação -,066 ,015 -,658 ,115 

Petição ,001 -,022 -,591 ,081 

Compartilhou 

conteúdo político na 

internet 

 

,066 

 

-,020 

 

-,634 

 

-,058 

  Boicote -,009 -,047 -,474 -,154 

Trabalhou na 

campanha de partido 

,108 -,135 -,035 ,572 

Tentou convencer 

alguém a votar [...] 

,014 ,028 -,171 659 



Votou nas últimas 

eleições 

-,070 ,061 ,199 ,558 

 

Além destas atividades, a bolsista também:  

- Compareceu as aulas de Metodologia Quantitativa ministradas na Graduação em 

Ciências Sociais da UEM, pelo professor Ednaldo Aparecido Ribeiro.  

- Compareceu ao Mini curso: A qualidade da democracia (Carga horária: 8h), também 

ministrado pelo professor Dr. Ednaldo Aparecido Ribeiro.  

A experiência de realização desta missão foi extremamente proveitosa do ponto 

de vista da estudante, que pode além de realizar as tarefas necessárias ao término do 

trabalho “Simpatia partidária e repertórios de participação política no Brasil”, 

aprender inumeráveis coisas através da convivência e do trabalho com o professor Dr. 

Ednaldo Aparecido Ribeiro. Os laços acadêmicos de troca e aprendizado, mas também 

de amizade, construídos durante a missão são extremamente valiosos, e fazem jus a 

intenção declarada do PROCAD de promover a mobilidade entre estudantes e 

professores, e possibilitar a construção de trabalhos através da união entre diferentes 

instituições de ensino acadêmico no nível da Graduação e da Pós-Graduação.  


