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O Programa de Pós-Graduação em Política Social da Ufes está com uma intensa 
agenda de atividades dentro dos 2 projetos do Capes Print, sob coordenação dos 
professores Paulo Nakatani e Lúcia Garcia. Essas atividades são importantes, à 
medida que possibilitam a ampliação e consolidação de pesquisa e mobilidade 
acadêmica que impactam sobre a formação ofertada pelo PPGPS.

 Foto: Maurício Sabadini, Catherine Sauviat e François Chesnais 
(da esquerda para a direita)

Por fim, algumas produções conjuntas 
estão em curso, entre artigos e capítulos 
de livros, como um artigo sobre a relação 
entre a retirada de direitos, o retorno 
a um capitalismo puro e as ameaças à 
democracia na América Latina e na Europa 
(com participação de Victor) e Maurício 
está investigando as transformações 
recentes no mundo do trabalho no Brasil 
e na França.

Na França estão os professores Maurício de Souza 
Sabadini (professor visitante sênior) e Victor Neves 
(visita técnica). Ambos estão  na Universidade Sorbonne 
Paris Nord, no Centro de Economia Paris Nord (CEPN) - 
Centre d’Économie Paris Nord (CEPN). 

Entre as atividades já realizadas destacam-se a realiza-
ção de seminário intitulado Economia Política do Brasil/
Economie Politique du Brésil, voltado aos integrantes do 
CEPN e ocorrido no dia 22 de janeiro com os professores 
Mauricio Sabadini e Victor Neves (PPGPS/UFES) e com o 
pesquisador convidado Leonardo Nunes. 

Esses três palestrantes, na atividade da 
Université Populaire, participaram de 
discussão livre sobre as lutas locais contra 
a reforma da previdência na França. O 
tema Reforma da Previdência no Brasil 
entre 1998 e 2019 foi tema de palestra 
ministrada por professor Victor em curso 
de graduação na Universidade Paris XIII, 
no dia 23 de janeiro.

Além disso, esses 2 docentes do PPGPS 
tem participado de reuniões de trabalho 
com pesquisadores de múltiplas 
instituições como Nicolas da Silva (Univ. 
Sorbonne Paris Nord), Rémy Herrera (Univ. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), François 
Chesnais (Univ. Paris 13), Catherine 
Sauviat (IRES), dentre outros.
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Fabíola X. Leal e Trish Hafford-Letchfield 
(StrathClyde University)

Fabíola X. Leal e Colin MacCormack 
(Hosp.Gartnavel Royal)

Na Inglaterra a presença de docentes do PPGPS começou 
entre Outubro e dezembro de 2019  com a professora Fabíola 
Xavier Leal (como professor visitante júnior). Em atividades 
entre as Universidades de StrathClyde e Keele, a professora 
desenvolveu ricas trocas com os colegas Neil Quinn e Trish 
Hafford-Letchfield (StrathClyde University), Gary Spolander e 
Karen Roscoe (Keele University), além de visitas a serviços de 
saúde mental. Dessas visitas, Fabíola está trabalhando em 2 
artigos com os parceiros ingleses.

Gustavo Mello, Rafael Teixeira e Lúcia Garcia estão na 
Inglaterra entre janeiro e março de 2020. Gustavo Mello 
está como professor visitante júnior no Goldsmiths College 
da Universidade de Londres. O pesquisador participou de 
reuniões e atividades acadêmicas no King’s College (junto 
ao Departamento de Desenvolvimento Internacional), na 
Universidade de Greenwich (junto ao Departamento de 
Economia), na SOAS (junto ao Departamento de Estudos 
do Desenvolvimento), além do Goldsmiths College. 

and Development Conference, promovido 
pelo Colégio Doutoral. Junto com o professor 
Stephen Cowden (Serviço Social) estão 
trabalhando em uma proposta de livro sobre 
perspectivas críticas em educação e formação 
em Serviço Social no Brasil e no Reino Unido.

Lúcia Garcia esteve em missão de trabalho 
nas Universidades de Coventry e de Keele. 
Na Universidade de Coventry University, a 
professora participou de reuniões dos projetos 
“Transforming Trajectories of Vulnerability: 
Re-examining Educational Achievement”e 
“Shaping global urban environments for 
today and tomorrow: Internationalisation 
of researcher development and doctoral 
provision in strategic research areas through a 
Brazil/UK collaboration”, ambos financiados 
pelo Conselho Britânico e, em um deles há 
co-financiamento da Fapes.

Ademais, também participou de dois seminários 
organizados pela IIPPE (International Initiative for 
Promoting Political Economy), e irá acompanhar 
um seminário na Universidade de Oxford e outro 
em Cambridge, ocasião em que se reunirá com 
professores de ambas as instituições. 

Está em finalização um livro cuja produção 
se insere no CAPES-PRINT, e envolve as 
articulações acadêmicas acima mencionadas.
Rafael Teixeira está na Universidade de Coventry 
(CU) como Pesquisador Visitante júnior junto 
ao Global Learning: Education and Atteinment 
(GLEA). O professor participou de workshops 
oferecidos pelo Colégio Doutoral e de reuniões 
institucionais entre UFES e CU. Como parte das 
estratégias conjuntas, está responsável pela 
produção de um artigo comparando a política de 
educação superior e as condições de trabalho 
docente no Brasil e no Reino Unido (juntamente 
com Luca Mornini - do GLEA). Submeteu uma 
proposta de pôster ao evento Doctoral Capacity 
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Foto 1: Lynn Clouder, Luca Morini, Richard Tomlins, Katherine Wimpenny, Lúcia Garcia, Marta Vizcaya, Rafael 
Teixeira, Patrícia Alcântara, Kyria Finardi, Arinola Adefila  (da esquerda para a direita - Coventry University).

Foto 2: Pro-vice rector David Amigoni, Lúcia Garcia e Gary Spolander (da esquerda para a direita - Keele University)

Em Keele, a professora participou de reuniões com diferentes pesquisadores e com o 
pro-reitor de Pesquisa, professor David Amigoni. Além disso, a professora ministrou 
aula para alunos da Graduação.

Por fim, Paulo Nakatani passou 3 meses na China, período em desenvolveu várias 
atividades e ministrou palestra no “International Workshop Internacional on de-
dollarization”, organizado pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Culturais da 
Lingnan University, em Macau. 

O workshop contou com a participação do 
professor Michael Hudson da University of 
Missouri Kansas City e do professor Wen 
Tiejun da  Fujian Agriculture & Forestry 
University (Fuzhou), além da equipe de 
Estudos Culturais da Lingnan University.
  
Ministrou palestras na Lingnan University 
e participou de outras atividades, como 
articulação de parceria com novas 
universidades chinesas, como a Tsingua 
University, em Beijing, e a Chinese 
Universtity de Hong Kong. 

Na primeira reuniu-se com os professores 
Zhiming Long e Zhu Andong e na segunda 
com os professores Tung-yi Kho e Peter 
Beatie, e tratou de parcerias futuras 
em pesquisa e as possibilidades de 
colaboração com o Programa de Pós-
Graduação e Política Social. 

Enfim, apresentou seminários e a 
gravação de vídeos para a Global 
University for Sustainability. 

Além das atividades dos docentes, 
tivemos 2 alunos do Doutorado na 
Inglaterra: Leila Menandro (Coventry - 9 
meses de bolsa PDSE) e Rafael Breda 
(London School - sem bolsa). 

Ao final, o balanço do grupo de profes-
sores e discentes é positivo. O Capes/
Print oportunizou que 37,5% dos docen-
tes do PPGPS vivenciassem atividades 
no exterior, além da experiência dos 
discentes em suas formações. 

Esse processo é fundamental na 
internacionalização do PPGPS e da Ufes.


