
Relatório missão discente UFSC 

Bolsista: Heloisa Cargnin Domingos 

O relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas pela 

bolsista de Iniciação Científica Heloisa Cargnin Domingos em missão discente 

financiada pela CAPES no âmbito do PROCAD (Programa de Cooperação Acadêmica) 

“Mudanças e permanências nos padrões de participação política no Brasil: análise 

longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (1988-2013)” – o projeto tem três 

universidades associadas: a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

de Araraquara. A missão foi realizada na UEM entre os dias 05 de julho e 04 de agosto 

de 2017, sob supervisão da Prof. Dr. Carla Cecília Rodrigues Almeida.  

As atividades desenvolvidas foram: 

 Acompanhamento da disciplina da pós-graduação: “Cidade, Cultura e 

Modernidade” – Profª. Simone Pereira da Costa Dourado 

 Aulas: 07/07, 14/07, 21/07, 28/07. 

o Textos discutidos: “Urbanização e Mudança Social no Brasil” 

Cap. VI – Classes e cultura na sociedade brasileira. Oliven, 

Rubens.; “Urbanismo na periferia do mundo globalizado. 

Metrópoles Brasileiras.” Maricato, Ermínia; “A população 

urbana e a difusão das cidades de porte médio no Brasil” 

Stamm, Cristiano. 

 Participação no grupo de pesquisa “Sociedade Civil, Instituições 

Políticas e Democracia” – Profª. Carla Cecília Rodrigues Almeida. 

 Encontros: 05/07, 19/07, 03/07. 

o Textos discutidos: “Cutucando onças com varas curtas” 

Singer, André; “Classes e ideologias cruzadas” Singer, André; 

“A Direita Vai às Ruas: o antipetismo, a corrupção e 

democracia nos protestos antigoverno” Telles, Helcimara; 

“Geração, acontecimento, perspectiva. Pensar a mudança a 

partir do Brasil.” Nunes, Rodrigo; “Juventude e Participação 

Política: a experiência da juventude no debate em 

conferências.” Silva, Daiany. 



 Participação das reuniões do Núcleo de Pesquisa em Participação Política 

(NUPPOL).  

o Tema principal: organização do III Seminário Participação Política 

e Democracia  

 Presença no evento IV Colóquio de Feminismo Negro – Homenagem a 

Ruth de Souza”  

o Roda de conversa “Mulheres negras e militância”; 

o Palestra com Djamila Ribeiro (mestra em Filosofia e colunista da 

revista Carta Capital); 

o Mesa Redonda com arquiteta e colunista do Justificando Joice Berth 

e com Profª. Drª. Megg Rayara Gomes de Oliveira (UFPR). 

 

 


