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Edital 07/2021/PPGSP  

 Distribuição de bolsas CNPq ligadas ao projeto “Transformações sócio políticas e 

políticas públicas: demandas, dinâmicas e respostas institucionais aos desafios 

socioambientais contemporâneos” 

 

Nos termos deste edital, o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia e 

Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina convida seus alunos 

interessados em pleitear uma das quatro bolsas de mestrado e uma de doutorado 

concedidas pelo Edital de Bolsas 02/CNPq/2021 ligadas ao projeto aplicado pelo 

programa intitulado “Transformações sócio políticas e políticas públicas: demandas, 

dinâmicas e respostas institucionais aos desafios socioambientais contemporâneos”. 

 

1 - Da candidatura:  

1.1  São habilitados a se candidatar a uma das bolsas deste edital apenas os alunos do 

mestrado e do doutorado com ingresso em 2021.  

1.2  Para se candidatar o aluno interessado deve enviar para o e-mail 

inscrição.ppgsp@gmail.com até 23 de novembro de 2021 documento (formato 

word) de até 2000 palavras que relate a sua proposta de pesquisa de Mestrado ou 

Doutorado. Este documento deve indicar como a proposta se relaciona com o 

projeto de pesquisa do programa junto ao CNPq que consta do anexo deste edital. 

2 Do processo de avaliação e ordenação dos candidatos:  

2.1 Uma banca de avaliação designada especificamente para esse fim pelo colegiado do 

programa avaliará se é procedente ou não a ligação argumentada no documento 

apresentado no §1.2 entre a proposta de pesquisa e o projeto de pesquisa do 

programa junto ao CNPq. 
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2.2 As propostas julgadas procedentes serão ordenadas seguindo a lista de espera de 

bolsas do programa.  

3 Da pesquisa 

3.1 – O aluno contemplado pela bolsa deve prover as informações necessárias para o 

andamento do projeto, assim como deve seguir as normas apresentadas no 

Parágrafo 11 da Chamada CNPq Nº 02/2021, incluindo a apresentação de relatório 

final.  

3.2 – Caso o aluno contemplado decida por modificar o tema de pesquisa, a comissão 

de bolsas do programa deve ser informada para reavaliar a adequação do mesmo 

com o projeto de pesquisa do programa junto ao CNPq. 

 

Aprovado em reunião de Colegiado realizada em 13 de setembro de 2021 
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ANEXO 

Projeto aprovado no âmbito do Edital 02/2021/CNPq 

TÍTULO: Transformações sócio políticas e políticas públicas: demandas, dinâmicas e 
respostas institucionais aos desafios socioambientais contemporâneos 
 
 As intensas transformações pelas quais a economia global tem passado ao 
longo das últimas duas décadas e seus impactos socioambientais evidenciaram como 
nunca a caracterização sociológica de que vivemos numa “sociedade de risco”. Se, por 
um lado, as novas tecnologias e as novas formas de comunicação trazem grandes 
potenciais em termos de desenvolvimento de novos produtos, serviços e interações no 
âmbito de uma “sociedade global”, por outro, já são bastante conhecidos os efeitos 
negativos ou perversos da nova ordem: a persistente desigualdade social, o 
agravamento dos problemas ambientais e de saúde global, e a disseminação de 
atitudes e comportamentos intolerantes e antidemocráticos em vários contextos. 
  Entender os impactos positivos e negativos dessas transformações e propor 
inovações de modo a fomentar sociedades mais justas, ambientalmente sustentáveis e 
democráticas, é uma das grandes tarefas das Ciências Sociais. 
 O Programa de Pós Graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade 
Federal de Santa Catarina, ao longo de suas mais de quatro décadas de existência, foi 
precursor e possui saber acumulado em vários campos de pesquisa que ajudam a 
problematizar os dilemas acima expostos, como a incorporação da questão ambiental 
no debate das Ciências Sociais, a relação entre saúde e sociedade, os estudos sobre o 
organização da economia e seus impactos no mundo do trabalho , bem como aqueles 
sobre movimentos sociais e participação política. 
 No presente projeto buscaremos articular pesquisadores de várias áreas que 
constituem parte da expertise do PPGSP, buscando aplicar os referidos conhecimentos 
acumulados por décadas de pesquisa, os quais serão acrescidos por novas pesquisas 
empíricas, e resultarão em proposições de inovações de políticas públicas, 
especialmente aplicadas ao estado de Santa Catarina. 
 
OBJETIVOS:  
O objetivo geral do projeto consiste na investigação de transformações 
socioeconômicas e políticas no Brasil (em perspectiva comparada), com especial 
ênfase no estado de Santa Catarina, buscando compreender o desenvolvimento e o 
impacto de políticas públicas em diversas áreas e, ao final, propor um conjunto de 
inovações político-institucionais de modo a ampliar as capacidades estatais e societais 
nos campos que serão objeto de estudo.  Para isso, tratará inicialmente dos seguintes 
objetivos: 
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1. Mapear mudanças na composição social do Estado de Santa Catarina, 
identificando semelhanças e diferenças com mudanças ocorridas outros estados. 
Investigar fenômenos como a migração, a distribuição da população por gênero e por 
faixa etária e analisar esses dados a partir das transformações políticas, ambientais e 
no mundo do trabalho; 
2. Investigar as recentes transformações econômicas do estado de Santa Catarina 
e do Brasil, buscando compreender mudanças na empregabilidade e na relação das 
pessoas com suas ocupações, bem como os impactos dessas mudanças e de eventuais 
permanências nas condições de vida. Trata-se compreender a questão das novas 
morfologias do mundo do trabalho e o modo como os atores ali envolvidos têm 
atuado, levando em conta a situação nacional, mas também o contexto global de 
reorganização dos meios de produção desde a emergência da economia digital; 
3. Analisar as transformações econômicas do estado de Santa Catarina e do Brasil 
e seus impactos sobre o meio ambiente e a saúde da população; 
4. Estudar os impactos dos fenômenos ambientais recentes, como a poluição, 
desastres naturais e o aquecimento global, sobre as formas de sociabilidade (urbana, 
rural e tradicional) e de ação coletiva. Trata-se de compreender a influência de 
fenômenos ambientais locais e mais abrangentes nas atividades econômicas e no 
conjunto de representações sociais envolvido em mobilizações sociais, demandas 
institucionais e novas formas de associativismo e participação em espaços político-
democráticos;  
5. Além das recentes mudanças socioeconômicas e na relação entre humanos e 
meio ambiente, também espaços institucionais passaram por transformações 
recentes, de modo que os processos de recrutamento e formação de quadros 
universitários e a ampliação do ensino básico acompanham modificações mais amplas 
tanto na base da pirâmide social, a partir das ofertas universalizadas de formação e 
seus impasses, quanto na composição das elites culturais, econômicas e políticas. 
Observando diferenças e semelhanças a partir das configurações locais, trata-se de 
investigar os processos de estratificação e mobilidade social a partir dos eventuais 
efeitos de novas políticas educacionais sobre a composição das classes sociais;  
6. Pesquisar a formulação e a implementação de políticas de saúde coletiva e 
individual, pensando tanto em momentos críticos (epidemias e pandemias), quanto na 
estruturação da rede de saúde e a existência de iniciativas preventivas de assistência 
básica. Trata-se de pensar como ações de saúde impactam na vida e nas 
representações das pessoas, compreendendo também possíveis formações de 
demandas, processos de resistência múltipla (defesa de um sistema universal ou 
questionamentos da autoridade científica, fobias vacinais, etc.) e as conexões de tais 
políticas com os arranjos institucionais federativos no Brasil; 
7. Investigar as mudanças e permanências no associativismo civil e na participação 
política ao longo das últimas décadas, buscando tratar da emergência e do 
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desenvolvimento de diversas formas de atuação na arena política. Nesse ponto, é 
importante mencionar esforços de participação tanto a partir do voto, quanto a partir 
de outros espaços (conselhos setoriais e movimentos sociais) e como as recentes 
formas de demanda participativa têm colocado desafios políticos e institucionais aos 
sistemas representativos, mas também levado a que as teorias políticas e sociais se 
coloquem formas atualizadas de questionamento a respeito dos modelos democrático-
republicano e de suas instituições, como o Ministério Público, o sistema financeiro, o 
exército; 
8. Realizar um levantamento e investigar o impacto de políticas públicas nas áreas 
acima mencionadas, tratando de aspectos de sua formulação, implementação e seu 
desenvolvimento. Trata-se de um ponto que integra esforços de compreensão da 
importância da composição das elites, das instituições políticas e de arranjos sociais no 
desenvolvimento das políticas públicas em diversas áreas, como de saúde, educação e 
meio ambiente; 
9. Tratar da dinâmica político partidária no estado de Santa Catarina e no país 
como um todo, buscando compreender mudanças e persistências quando lidamos 
tanto com os padrões de votação quanto com a composição das elites políticas e sua 
atuação nas arenas legislativas e também com o comportamento e as demandas 
eleitorais. Tal objetivo engloba esforços de compreensão tanto da dimensão eleitoral, 
quanto das relações que se estabelecem entre os Executivos e legislativos no âmbito 
local e suas possibilidades e limites como representantes de aspirações sociais.  
10. Desenvolver ferramentas de inovação institucional para subsidiar as políticas 
públicas no âmbito das temáticas deste projeto. 
 
Estratégias de Execução 
Para execução, inicialmente buscar-se-á ofertar as bolsas concedidas ao Projeto na 
seleção de ingresso ao Programa, direcionando-as para as linhas de pesquisa 
envolvidas. Após o ingresso dos candidatos, as pesquisas dos mestrandos/doutorandos 
serão executadas de modo a alcançar os objetivos elencados acima. Serão realizadas 
reuniões sistemáticas entre as linhas de pesquisa para fins de acompanhar o 
desenvolvimento dos projetos individuais e, anualmente serão feitos seminários de 
apresentação dos resultados, abertos à comunidade e com convites às instituições 
parceiras. 
 
Resultados Esperados 
 

1) Ampliação da formação de quadros com experiência nas áreas de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas, especialmente voltadas ao 
estado de Santa Catarina; 
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2) Produção de diagnósticos amplos sobre áreas de políticas públicas como 

educação, saúde, meio ambiente; 
3) Produção de propostas de inovação institucional nas áreas abrangidas pelo 

projeto; 
4) Maior interface com diversos setores da Administração Pública no Brasil, 

ampliando as parcerias já existentes e celebrando novos acordos de 
cooperação institucional; 

5) Contribuição à discussão de temas estratégicos para o futuro do país, como nas 
questões da saúde, meio ambiente e desenvolvimento; 

6) Maior integração entre docentes, discentes e linhas de Pesquisa do Programa 
de Pós Graduação em Sociologia e Ciência Política (PPGSP). 

 
Possíveis impactos na Atuação do Programa 
 

1) Maior integração entre linhas de pesquisa e pesquisadores do PPGSP; 
2) Consolidação do PPGSP como um centro de excelência em áreas de políticas 

públicas como saúde, meio ambiente, educação e trabalho; 
3) Ampliação da interface do PPGSP com órgãos governamentais, sociedade civil e 

iniciativa privada; 
4) Produção de pesquisas aplicadas voltadas à inovação institucional, com geração 

de parcerias com diferentes segmentos da sociedade. 

 


