As consequências políticas da luta contra a
pobreza na América Latina
Prof. Dr. Diego Sanches Corrêa
Universidade Federal do ABC (UFABC)
O trabalho apresenta novas evidências das transformações eleitorais que vêm afetando a maioria dos
países latino-americanos e interpreta este fenômeno como uma consequência direta do aumento
de investimentos em políticas sociais. As bases eleitorais dos presidentes que governaram em
tempos de queda da desigualdade foram afetadas de forma similar, independentemente de sua
ideologia: os pobres passaram a apoiá-los e as classes altas passaram a apoiar a oposição. Assim,
a classe social dos eleitores se tornou mais fortemente associada ao voto em eleições presidenciais
e o grau de polarização atingiu níveis bastante altos para os padrões históricos desses países.
23 de novembro de 2016
11hs - Auditório do DCSo

Gênero, Mídia e Política: aspectos sobre o
discurso feminino nas campanhas eleitorais
Profa. Dra. Sylvia Iasulaitis
Departamento de Ciências Sociais (DCSo)
Universidade Federal de São Carlos
Será apresentado um estudo sobre os spots eleitorais nas propagandas televisivas das campanhas
presidenciais de Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile) e Cristina Kirchner (Argentina) com
o objetivo de verificar como as presidentes latino-americanas se posicionaram enquanto gênero
feminino em suas campanhas. A pergunta de pesquisa que orientou a análise foi: o posicionamento
das candidatas neutralizou ou reforçou estereótipos de gênero? Para a análise empírica, foi adotada
a análise de conteúdo a partir da presença de três códigos principais: icônico, linguístico e sonoro. Os
resultados demonstraram que a agenda de temas relacionados à temática de gênero se concentrou
em programas sobre maternidade e geração de emprego e que, para superar os estereótipos de
gênero, as candidatas foram apresentadas com qualidades necessárias para a liderança política,
enfatizando características tradicionalmente consideradas como masculinas, como determinação,
seriedade, inteligência, competência, capacidade de liderança, entre outras. A análise dos spots
demonstrou que, em alguns momentos, as próprias candidatas reproduziram estereótipos de gênero

em suas campanhas. Serão apresentados, ainda, os projetos: 1) Internet e discursos políticos
misóginos: a imagem de Dilma Rousseff nas novas mídias sociais; 2) Políticas Públicas para Combate
à Violência de Gênero e Promoção da Autonomia de Mulheres Rurais.
26 de outubro de 2016
10hs - Auditório do DCSo

Imprensa, paralelismo político e antipetismo
Prof. Dr. Fernando Antônio Azevedo
PPGPol / UFSCar
A palestra discute a participação política da chamada grande imprensa, formada pelos três grandes
diários de circulação nacional, ao longo das eleições presidenciais desde 1989 até 2014. A pesquisa
tem como base empírica as manchetes de primeira página e os editoriais e a análise compara o
comportamento da imprensa nesta quadra democrática com a atuação dela nos anos 50 e 60 em
relação aos governos trabalhistas e de centro-esquerda de Vargas e Jango para assinalar linhas de
continuidade.

08 de novembro de 2016
14hs - Auditório do DCSo

French regional elections: Plus ça change?
Profa. Dra. Elodie Fabre
Queen's University Belfast (Irlanda do Norte)
The 2015 regional elections in France took place in an unusual context, happening as they did less
than a month after the November 13 terrorist attacks on Paris and under the state of emergency. They
also happened in a new institutional context in which the number of regions was reduced to 13.
However, in many ways, these regional repeated old patterns: moderate-intensity campaign in the
regions, nationalisation of the political debate, second-order election-type results. This paper will ask
why, thirty years after the introduction of decentralisation and after the powers of the regions were
increased over the years, regional elections in France remain stubbornly second-order.
14 de setembro de 2016
10hs - Auditório do DCSo

"Challenges of Institutional Modernisation in
Brazil"
Profa. Dra. Mahrukh Doctor
University of Hull (Inglaterra)
The main argument of the paper is that institutional modernisation is a slow and incremental process
in Brazil. Here incremental institutional change is more likely to be successful than any big bang
approach to policy reform or institutional modernisation. Even strong policy shifts that elsewhere trigger
transformative moments are often worn down into processes of incremental change in Brazil. The
paper illustrates this argument with empirical observations from the process of institutional
modernisation related to port reform. It will discuss both the process and the content of the reforms,
i.e. the business lobby for port reform and the formulation and implementation of the new port
regulatory regime.

23 de agosto de 2016
14hs - Auditório do DCSo

"Reforma Política sem Políticos: uma análise
da justiça eleitoral e do STF
Prof. Dr. Vitor Marchetti
Professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC (UFABC)

O crescente protagonismo da Justiça Eleitoral brasileira na consolidação de nosso regime
democrático tem chamado a atenção para uma instituição que até então era muito pouco conhecida
e debatida, especialmente quando decidiu sobre temas centrais de tão debatida e desejada (pelo
menos por grande parte da opinião pública) reforma do sistema político. para tentarmos avançar neste
terreno ainda pouco explorado, debateremos algumas decisões recentes da cúpula da Justiça
Eleitoral (TSE), e da corte constitucional, o Supremos Tribunal Federal (STF), que revelam a vontade
de fazer lei por meio de interpretações criativas e arrojadas dos textos legais - principalmente da
Constituição Federal.

19 de maio de 2016
14hs - LIDEPS

A Responsabilidade social empresarial: uma
nova forma de repolitização
Prof. Dr. Manuel Cavia
Universidad Nacional del Litoral ( Argentina)
A palestra tem como objetivo analisar a configuração dos diferentes conteúdos presentes nos textos
referentes à Responsabilidade Social Empresaria (SER), em especial aqueles que impactam no
management. Este novo paradigma de sustentabilidade que surge a partir do mundo empresário deve,
não somente ser visível e desejável, senão que, também, buscar lograr consensos e credibilidade
tanto dentro do mundo dos negócios como fora dele. Desse modo, esses novos conteúdos desafiam
os valores convencionais das estruturas econômicas e os ordenamentos sociais, através da
introdução de discursos que apontam à construção de uma consciência política sobre a necessidade
de mudanças, além de oferecer uma forma civilizada de globalização para a humanidade em seu
conjunto. Neste marco, a palestra também dará conta de quais são os elementos constitutivos do
discurso sobre a responsabilidade social empresária, especialmente aqueles relacionados às
mudanças e transformações produzidos no contexto da globalização e a sociedade de risco no espaço
social.

27 de abril de 2016 - As: 10:00 horas
Local: Auditório do Departamento de Ciências Sociais

A Trajetória de formação e profissional de
alunos do ensino superior: Do diploma ao
Cargo
Profa. Dra. Thais Joi Martins
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
A partir do estudo de suas formações educacionais e profissionais e, também, da conformação de
seus gostos e estilos de vida bem como seus diferentes capitais, que buscaremos compreender como
se dá o dinamismo organizacional no século XXI e a relação de uma nova atuação “financeira” do
engenheiro em contrapartida com a antiga atuação “produtiva” ocupada pelo engenheiro.

Vale ressaltar que as posições e escolhas da carreira de engenheiros(as) constituem objeto de análise
e terão como intuito abrir um espaço para refletir sobre as ações e as performances que ocorrem
dentro desse grupo profissional, no que diz respeito à escolha de sua área de atuação. Isto é,
analisaremos se o desejo de ocupar um determinado setor corresponde a real ocupação obtida por
esses engenheiros e quais são as forças “motrizes” que direcionarão suas escolhas. Elas se darão
através de seu desejo, de circunstâncias e vicissitudes da necessidade? Qual será a real ocupação
desses

engenheiros

atualmente

e

por

quê?

Sabe-se que entre esses profissionais da engenharia as opções são as mais interessantes nos
setores financeiros, pois, geram grandes ganhos financeiros e altos salários. Uma vez dada essa
afirmação, podemos nos perguntar: as escolhas desses engenheiros se dão sempre no sentido do
custo-benefício, ou existe outra lógica por traz dessas escolhas? Qual seria o real papel dos capitais
econômicos, culturais e simbólicos desses indivíduos nessa tomada de decisão? A metodologia mais
adequada para a pesquisa é a análise bibliográfica e prosopográfica, além da análise de
correspondência múltipla inspirada por Pierre Bourdieu. Analisaremos, portanto, através de
entrevistas e do uso do questionário aos alunos do curso de Engenharia de Produção da Universidade
Federal de São Carlos, da Universidade Politécnica de São Paulo e de uma universidade particular.
Essas metodologias nos ajudarão, tanto de forma qualitativa como quantitativa, a aprofundar a
reflexão sobre os posicionamentos desejados e as ocupações reais dos engenheiros de produção
bem como a relação dessas ocupações com os marcadores econômicos, simbólicos e culturais de
cada grupo profissional estudado.

Data: 20 de abril de 2016, As: 10:00hs
Local: Auditório do Departamento de Ciências Sociais

Mediating flood and drought: from memory,
anecdote and narrative to "actionable
knowledge" for resilience
Profa. Dra. Joanne Garde-Hansen
University of Warwick, United Kingdom
This presentation draws together some of the media-communications research findings of two UK
projects: Sustainable flood memories project ( 2010-2013) and the Drought Risk and you project (
2014-2018 in the UK. Both projects) a) seek to promote the concept of "hidro-citizenship" through

storytrlling, memory work, digital media and communications as much as through science
communication; b)empoly multi-directional methods drawing on "lay knowledge" as well as science
and risk management expertise/governance, c) seek to understand how "story", "memory" and "
narrative" can have a "utlity value" as "actionable knowledge". these two projects have developed into
collaboration with Brasil in three key ways: 1) through the Warwick-FAPESP SPRINT projects
narratives of water with Dr Danilo Rothberg (UNESP), which i will provide an uodate on 2) the
publication of a case study on sustainable flood memories as a form of "social memory technology" in
a new book with Karen Worcman (Dir. Museu da Pessoa, São Paulo) wichi shall offer a snapshot of
and 3) the emergence of new lines of enquiry with colleagues at UFMG and projeto Manuelzão on
hidden memories and hidden urban rivers. During the seminar, Dr Garde Hansen will ask thr audience
to offer their ideas and suggestions on "story-ing water" in Brasil, which she will take back to the share
with researchers from the Drought Risk and you project.
data: 31 de março de 2016
Local: Auditório do DCSo, as: 10:00

