
Relatório de missão discente PROCAD – UEM/UFSC/UNESP 

Bolsista: Bruno Portari Jacobsem 

 

O presente relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas pelo bolsista de 

Iniciação Científica Bruno Portari Jacobsem, em missão discente financiada pela CAPES e 

empreendida na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no âmbito do projeto 

PROCAD intitulado “Mudanças e permanências nos padrões de cidadania política no Brasil: 

análise longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (1988-2013)”. A missão ocorreu 

durante o período de 2 de agosto de 2016 a 1º de setembro de 2016, no câmpus de UFSC de 

Florianópolis, sob coordenação do Prof. Dr. Julian Borba e da Profa. Dra. Lígia Helena Hahn 

Lüchmann. 

As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto incluíram 

1. o acompanhamento das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

Política, ministradas pelos docentes envolvidos no projeto, a saber: “Teoria 

Democrática e Participação Política” (Profa. Dra. Lígia Luchmann) e “Partidos e 

eleitores em perspectiva comparada” (Prof. Dr. Julian Borba); 

2. a participação no curso de Introdução à Análise de Dados, ministrado pelo Prof. Dr. 

Ednaldo Aparecido Ribeiro, da Universidade Estadual de Maringá (UEM); 

3. a análise de relatórios das Conferências Nacionais da Saúde, conforme atividades 

então desenvolvidas pela equipe do projeto na UNESP Araraquara; 

4. o levantamento longitudinal de variáveis para estudos sobre partidarismo, 

associativismo e participação política, em conjunto com os demais bolsistas. 

Para a consecução das atividades propostas, os docentes coordenadores da missão 

disponibilizaram a sala do Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais (NPMS), em que os 

bolsistas puderam, ao longo de todo o período, dialogar e se inteirar das pesquisas 

concomitantes referentes ao projeto. 

A oportunidade de assistir às disciplinas citadas anteriormente proporcionou o contato 

e a apropriação de conteúdos diretamente associados à pesquisa, ampliando as referências 

teóricas acerca de instituições participativas, que vêm se destacando no horizonte de enfoque 



da equipe Araraquara ao aprofundar os estudos das conferências nacionais de políticas 

públicas.  

O curso de análise de dados, ministrado do dia 15 a 18 de agosto, também propiciou 

um alargamento das perspectivas analíticas no escopo do projeto, oferecendo uma experiência 

de interface das dimensões quantitativa e qualitativa. Os participantes puderam se familiarizar 

com softwares de análise de dados e aprofundar seus conhecimentos sobre ferramentas 

estatísticas através de exemplos e atividades práticas. 

O mapeamento de dados longitudinais referentes a preferência partidária, 

associativismo e participação política, coordenado pelo Dr. Éder Gimenes, da UEM, inseriu-

se no esforço de consolidação de uma base de informações específica para o projeto; 

particularmente, cinco bolsistas foram destacados para analisar a codificação de variáveis em 

questionários que abordavam as temáticas supracitadas. O envolvimento conjunto desses 

bolsistas permitiu reforçar a colaboração e a troca de experiências, enquanto finalidade do 

próprio projeto. 

Em resumo, considero que a missão foi exitosa, ao promover a mobilidade docente, 

em fomentar projetos conjuntos de pesquisa, estimulando a interação entre docentes, bolsistas 

e distintos enfoques analíticos que, conjuntamente, compõem o projeto em questão. Além de 

fortificar a rede de cooperação, a experiência proporcionou significativo estímulo a minha 

formação; as diferentes atividades desempenhadas ao longo da missão se mostraram 

consoantes com as perspectivas de pesquisa pretendidas e permitiram aprimorá-las.  

 


