
TEMA 1 - Questão Social - desafios contemporâneos em políticas públicas

Em abril de 2022 a professora Maria Lúcia
Garcia participou da 11th European
Conference for Social Work Research,
ocorrida entre os dias 6 e 8 na cidade de
Amsterdã (Holanda).

Fundada em 2014 para criar um centro
de desenvolvimento, colaboração e
intercâmbio de pesquisa em serviço
social em toda a Europa, a European
Social Work Research Association conta
com mais de 600 membros de mais de 33
países. Considerando a parceria com
universidades britânicas, os parceiros
indicaram ser a Conferência um espaço
importante para apresentarmos nossa
experiência em cooperação.

A Conferência focou no debate de
pesquisas na área de Serviço Social,
considerando os tempos complexos,
tanto socialmente quanto
economicamente, se posicionando contra
as guerras na Ucrânia e na Síria, bem
como a situação dos refugiados no
mundo. O evento destaca a tarefa da
pesquisa em serviço social em abordar
desafios sociais relevantes e contribuir
para soluções para esses desafios.

Entre conferências, apresentação de
trabalhos, pôster e momentos de
interação, o evento reuniu mais de 500
participantes oriundos da Europa e de
outras partes do globo.

A professora Lucia apresentou, em parceria
com Gary Spolander (Robert Gordon
University) e Olga Perez Soto (Havana
University) o trabalho “Imagining and Building
Bridges Between South and North in
International Social Work Research: reflecting
on 10 years of collaboration” na qual
abordamos os desafios e barreira de uma
cooperação Reino Unido-Brasil e Cuba,
marcado por fuga de pesquisadores,
resultante do Brexit, da redução de
investimentos em pesquisa e questões
linguísticas (inglês, português e espanhol).

Professora Lucia Garcia apresenta trabalho no
11th ECSWR (Amsterdam, Abril/22)

Por fim, reflexões sobre os desafios e
barreiras enfrentadas para publicação em
journals em língua inglesa. 

Se, por um lado, a publicação em inglês
oportuniza indicadores bibliométricos
importantes, por outro distancia a pesquisa
de leitores do Brasil e Cuba (não
familiarizados com o inglês).
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Além do Congresso, a professora participou
de reuniões com professor Tanny Bakker (do
Departamento de Serviço Social da
Universidade de Amsterdam) e com
professor Alessandro Sicora (da Unversidade
de Trento e presidente da European
Conference for Social Work Research of the
European Social Work Research Association -
ECSWR). 

A professora Tanny apresentou a
Universidade e a agenda envolveu possíveis
intercâmbios de professores e estudantes,
tendo o professor Alessandro Sicora
planejado visita no segundo semestre à Ufes.

Reuniões e parcerias
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Professoras Lucia Garcia e Tanny Bekkers

A participação nesta Conferência da
professora foi possível com a utilização de
recursos da Fapes (Prêmio Francisco Landim)
e apoio da PRPPG/UFES, e faz parte das ações
previstas no projeto Early Childhood
Development (Capes PrInt).

Professores Lucia Garcia (Ufes), Gary Spolander e Neil
(RGU) e Alessandro Sicora (Trentro) 


