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• TÍTULO DO PLANO: DESIGUALDADE, MUNDIALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS SOBRE AS 
POLÍTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS.

• EIXO PRIORITÁRIO: I – Transformações em Curso, focalizando pesquisas 
dedicadas à compreensão das transformações naturais e humanas no planeta.

• TEMA 2: Desigualdade, globalização e seus efeitos sobre a sociedade 
contemporânea.

• PRIMEIRO EIXO SECUNDÁRIO: II – Transformações necessárias, baseadas em 
ciência tecnologia e práticas sociais para responder aos desafios do 
desenvolvimento e da sustentabilidade. TEMA 5: Diversidade, práticas sociais e 
afirmação de direitos.

• SEGUNDO EIXO SEGUNDÁRIO: II – Transformações necessárias, baseadas em 
ciência tecnologia e práticas sociais para responder aos desafios do 
desenvolvimento e da sustentabilidade. TEMA 6: Questões urbanas 
contemporâneas: dinâmicas sociais, desenvolvimento e inovação



Contextualização do plano 
• Em 20/02/2019 – Foi instituída a comissão do PPGS:   Silvia Cristina 

Yannoulas e Andreia de Oliveira e pelo Evilasio Salvador. 
• 27/03/2019 – deliberou- se no Colegiado sobre solicitações de bolsas 

e missões de estudo
• Março a Abril / 2019- discussões internas
• Em 10/04/2019 – Foi aprovado o  presente plano pelo Colegiado do 

PPGPS
• 1 sem /2019 – o Plano foi contemplado com os recursos CAPES-PrInt

–UnB – Edital DPG – 02/2019 (20/2/19)
• Agosto/2019 – prof Reginaldo Ghiraldelli – substituiu a Profa. Andreia 

de Oliveira (afastada  para pós-doutorado. Bolsa FAP-DF)



Histórico do PPGPS 
• 1990 – Curso mestrado em Política Social (teve anteriormente curso 

especialização política social por 5 anos)
• 2002 – Doutorado em Política Social
• Conceito em duas avaliações consecutivas da CAPES: 2010 a 2012 e 2013 a 

2016
• 29 anos de tradição em ensino, pesquisa produção de conheciment e 

produção de conhecimento sobre política social
• Tem ofertado vagas de pós-doutorado.
• Tem recebido demandantes nacionais e estrangeiros
• 334 egressos (253 M, 81 D) e 15 pós-doutorados 
• 120 alunos – 63 M e 57 D
• 23 Professores: 18 permanentes  (4 aposentados), 4 colaboradores e 1 

visitante



• O PPGPS tem como eixo analítico a relação dialética entre Estado, Política 
Social e Direitos Sociais (área de concentração do programa), mediada pelo 
controle democrático que decorre do conflito estrutural entre capital e 
trabalho.

• O PPGPS concebe as mudanças estruturais e históricas como referência no 
estudo do Estado e das políticas sociais, enfocando suas possibilidades e 
limites, suas crises e suas orientações teórico-práticas. 

• Entende-se que as políticas sociais, ao materializarem direitos sociais e se 
concretizarem por meio de serviços, programas e projetos, constituem 
campo privilegiado de intervenção de diversos profissionais da área social 
e dos assistentes sociais em particular. 

• Isso justifica e contribui para a diversificação de olhares disciplinares em 
torno de um denominador comum. 

• Desde sua criação, o Programa têm um caráter interdisciplinar, e mantém 
um mínimo de 30% de profissionais de outras áreas afins ao Serviço Social. 

• As produções científicas desenvolvidas pelos professores e estudantes do 
programa possuem um caráter intersetorial no que diz respeito às políticas 
analisadas: assistência social, previdência, saúde, trabalho, educação, 
habitação, infância e adolescência, entre outras de destaque. 



• O Programa tem quatro linhas de pesquisa: Política Social, Estado e 
Sociedade; Classes, Lutas Sociais e Direitos; Trabalho, Questão Social e 
Emancipação; e Exploração e Opressão de Gênero, Raça e Sexualidades

• O PPGPS tem 13 grupos de pesquisas, sendo que mais da metade estão 
articulados no presente plano de trabalho:

1. GESST – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade Social e Trabalho 
(2000).

2. VIOLES – Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e 
Exploração Sexual de Mulheres (2002).

3. POLITIZA - Grupo de Estudos Político-sociais (2006).
4. TEDis – Trabalho, Educação e Discriminação (2007).
5. NAAPP - Núcleo de Análise e Avaliação de Políticas Públicas (2011).
6. TRASSO – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Sociabilidade e 

Serviço Social (2013).
7. Deficiência, Direitos e Políticas (2014).
8. FOHPS – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Fundo Público, Orçamento, 

Hegemonia e Política Social (2019).



Intercâmbios internacionais
• Desde sua criação, o PPGPS assinou acordos de cooperação com instituições acadêmicas de outros 

países, com universidades estrangeiras de reconhecimento na área de concentração do programa. 
Dentre os convênios assinados na última década, e que fazem parte do último quadriênio avaliado 
pela Capes, destacam-se, em ordem cronológica:

• 2010 com o Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos - CEDEHU, no contexto 
do acordo geral de cooperação e intercambio anteriormente assinado com a Universidad Nacional 
de General San Martin (Argentina)

• O protocolo de cooperação e intercâmbio acadêmico assinado conjuntamente em 2011 com  a 
Universidade de Coimbra (Portugal) e a Universidad Complutense de Madrid (Espanha)

• O acordo de cooperação acadêmica assinado em 2012 com a Universidade de Aarhus (Dinamarca)
• O memorando de entendimento assinado também em 2012 com a Universidade de Tulane (Estados 

Unidos)
• O memorando de entendimento acadêmico, científico e cultural assinado em 2013  com a 

Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique)
• Desde 2014 integramos uma ampla rede de programas de pós-graduação sobre inclusão na 

educação superior latino-americana: Rede “Estudios en Inclusión, Intersectorialidad y Equidad
(ESIINE)”, que visa mobilidade de estudantes, conta com o envolvimento de 16 instituições 
europeias e latino-americanas, e que é coordenada pelo Instituto Latino- americano da 
Universidade Livre de Berlim (Alemanha).

• Em 2014 também assinamos um memorando de entendimento com a Faculdade de Ciências Sociais 
da Universidade de Buenos Aires (Argentina)



• Renovação o acordo de cooperação internacional assinado pela UnB
com a Universidade de Montreal, Canadá (2016)

• Continuidade do acordo assinado pelo PPGPS com a Universidad
Pablo de Olavide (Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales/Facultad de Ciencias Sociales), 

• Consolidação do convênio assinado em 2014 pelo PPGPS com a 
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires (UBA, 
Argentina); a Profa. Silvia Cristina Yannoulas, responsável pelo 
Convênio na UnB, participa desde 2016 do projeto “Red Ciudad y 
Universidad: Redes de conocimiento para la inclusión social”. 

• Intercâmbio realizado em 2016 pela Profa. Maria Lúcia Lopes da Silva 
com a Università degli Studi de Milano, na Itália, onde realizou seu 
estágio de pós-doutoramento 

• Intercâmbio realizado pelo Prof. Reginaldo Guiraldelli com a 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Itália), que resultou na 
realização de seu estágio de pós-doutoramento no período agosto 
2017 a julho 2018.



• Intercâmbios realizados pelo Prof. Newton N. Gomes Júnior com as 
universidades de Buenos Aires (Argentina, desde 2017) e Alicante 
(Espanha, desde 2018), com o objetivo de desenvolver estudos 
comparados sobre questão urbana, consumo e políticas sociais.

• Intercâmbio realizado pela Profa. Sandra Oliveira Teixeira visando estágio 
de pós-doutorado na área de ciência política no Centro Marc Bloch Berlin 
(CMB), vinculado a Universidade Humboldt - Bolsista do CNPq – Brasil. A 
pesquisa realizada em 2018 teve por título “Tendências da relação 
Assistência Social e Trabalho na Alemanha e no Brasil”.

• Intercâmbio realizado em 2018 pelo Prof. Evilasio da Silva Salvador, com a 
CAFOD com sede em Londres

• Desde setembro de 2018, o Professor visitante grego Ioannis
Papadopoulos, advindo da Universidade de Peloponeso, UOP, Grécia.

• Intercâmbio realizado em 2019 com a Universidade de Vic, por iniciativa da 
profa. Camila Potyara Pereira.

• Intercâmbio planejado da Profa. Andreia de Oliveira iniciado com a 
Universidad de Alicante, Departamento de Enfermería, Medicina 
Preventiva y Salud Púbica e Historia de la Ciencia (2019/2020)



• O PPGPS recebe estudantes estrangeiras desde 2013
• No quadriênio 2013-2016 o PPGPS recebeu cinco discentes 

estrangeiros, sendo 01 para doutorado sanduíche, 02 para mestrado 
pleno e 02 para doutorado pleno.

• Na seleção para 2019, foram aprovados dois estrangeiros (uma para o 
mestrado e outro para o doutorado). 

• Faz parte também do esforço de internacionalização do Programa o 
envio de alunos de doutorado em Política Social da UnB para o 
exterior, na modalidade sanduíche. Desde 2012 foram enviados 
estudantes para Dinamarca, México, Canadá, Barcelona, Holanda, 
França e Inglaterra

• Seminários internacionais
• SER Social
• Pós-doutorado dos professores no exterior (80% quadro)



Plano de trabalho atual

• Lembrando o título - DESIGUALDADE, MUNDIALIZAÇÃO E SEUS 
EFEITOS SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS.

• Tema Prioritário: Eixo I; Tema 2: Desigualdade, globalização e seus 
efeitos sobre a sociedade contemporânea. 

• O tema 5 e o tema 6 do segundo eixo estariam secundariamente 
vinculados ao plano

• TEMA 5: Diversidade, práticas sociais e afirmação de direitos.
• TEMA 6: Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas sociais, 

desenvolvimento e inovação



Equipe no Brasil:

Sandra Teixeira – Grupo GESST criado em 2000.
Maria Lúcia Pinto Leal – Grupo Violes criado em 2002.
Camila Potyara Pereira – Grupo Politiza criado em 2006.
Silvia Cristina Yannoulas– Grupos TEDis criado em 2007.
Cristiano Guedes – Naapps criado em 2011.
Reginaldo Ghiraldelli – Grupo Trasso criado em 2013.
Andréia de Oliveira – Grupo Trasso criado em 2013.
Lívia Barbosa Pereira – Grupo Deficiência, criado em 2014.
Evilasio da Silva Salvador – FOHPS criado em 2019.



Nome (ordem alfabética) Instituição

Adriana Clemente Universidade de Buenos Aires
– Argentina (já tem convênio assinado
com a Universidade de Brasília).

Anajilda Mondaca Cota Universidade Autónoma de Occidente
– México

Annamaria Campanini Università degli Studi di Milano-
Bicocca - Milão, Itália (coordena

a associação 
internacional de escolas de

serviço social).
Bruno Sena Martins Universidade de Coimbra – Portugal

(receberá a Profa. Livia Barbosa
Pereira em
Portugal).

Carlos Alvarez-Dardet Diaz Universidad de Alicante - Espanha
(receberá a Profa. Andreia de Oliveira
na
Espanha).

Domenico Carrieri Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” – Roma, Itália (faz parte do
conselho editorial
internacional da Revista Ser Social

Fernando Humberto 
Serra

Universidade de Lisboa - Instituto 
Superior de Ciências Sociais e 
Políticas – ISCSP 

João Carlos Loureiro Universidade de Coimbra –
Portugal

Josep Burgaya Universidade de Vic – Espanha

Xabier Arrizabalo 
Montoro Universidad Complutence de 

Madrid

Equipe no Exterior



• Nosso propósito é conformar uma Rede Internacional de 
Pesquisadores em Política Social, e para tanto o desenvolvimento das 
visões comparadas dos projetos de pesquisa são imprescindíveis

• A comparação é um instrumento heurístico ímpar para a apreciação e 
análise das políticas sociais, pois através da comparação e contraste 
são evidenciadas as características fundamentais dos modelos que 
regem a formulação de política social. 

• A rede organizará e potencializará os intercâmbios realizados pelo 
PPGPS, em torno de uma problemática comum, favorecendo tanto a 
mobilidade internacional de docentes e estudantes de pós-graduação 
quanto a publicação internacional. 

• Esses dois quesitos precisam ser fortalecidos em futuras avaliações da 
Capes, segundo observamos nos relatórios anteriores



Objetivos

1. Consolidar o processo estratégico de internacionalização do PPGPS 
na área da política  social, priorizada pelo Plano Institucional de 
Internacionalização da UnB;
2. Aprimorar a formação dos pós-graduandos por meio da realização de 
estágios no exterior;
3. Aperfeiçoar a formação dos professores do programa por meio da 
realização de estágios no exterior;
4. Realizar intercâmbio dos grupos de pesquisa do programa com 
profissionais e grupos de pesquisa no exterior;



Objetivos

5. Promover a formação e implementação de redes de pesquisa de caráter 
internacional sobre o tema do plano;
6. Estimular a consolidação e o desenvolvimento de convênios internacionais 
do PPGPS, assinados e futuros;
7. Realizar um seminário de intercâmbio dos grupos de pesquisa do PPGPS e 
áreas afins da UnB, conforme definido na oficina de planejamento do PPGPS, 
com o tema do plano e contando com a participação de professores 
estrangeiros, no contexto da Semuni da UnB (23 a 27 de setembro de 2019);
8. Publicar um número especial da Revista Ser Social (2/2020) sobre o tema 
do plano,  incluindo as contribuições dos professores estrangeiros.
9. Lançamento preliminar de uma Rede Internacional de pesquisadores 
sobre políticas sociais.



Resultados esperados

• 3 convênios internacionais em curso consolidados e renovados.
• 6 novos convênios internacionais assinados.
• 1 seminário sobre Desigualdades, Mundialização e Política Social realizado.
• 1 número especial da Revista Ser Social (Qualis A2) publicado.
• 5 doutorandos com estágio no exterior realizado.
• 2 professoras do corpo permanente do programa com estágio de pós-

doutorado realizado no exterior.
• 3 missões de trabalho no exterior realizadas pelos responsáveis de 

convênio.
• 1 rede internacional de pesquisadores em políticas sociais constituída.



Alguns desafios ....
• CAPES- PrInt acirra a competição, tendo em vista os recursos limitados para 

internacionalização, sem a capacidade de contemplar todas as 
universidades.

• O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), que incorpora o 
insólito requisito de exigir proficiência em língua inglesa para 
candidatos/as que postulam bolsas para estágio em países lusófonos. 

• A proficiência em língua inglesa para os destinos internacionais de língua 
portuguesa faz colapsar as bases da amizade e do tratamento respeitoso 
com os países da lusofonia e sinaliza para o Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG) 

• Mobilização interna de discentes e docentes do Programa para o processo 
de internacionalização

• Aprovação nos rigorosos testes de proficiência para conseguir fazer 
doutorado sanduíche

• Cortes de recursos orçamentários (EC 95 e ajustes fiscal permanente)


