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a) Identificação do projeto (título, palavras-chave e resumo) 

 

Título: As Representações ao Sistema de Justiça Catarinense, a partir do Ministério Público e 

de seu Prosseguimento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no que se refere à Efetivação 

dos Direitos Sociais Básicos no Âmbito da Família e Infância. 

 

Resumo: O tema proposto para este estudo está inserido no debate sobre a atual 

operacionalização das Políticas Sociais, em especial o fenômeno de judicialização do acesso a 

direitos sociais legalmente reconhecidos. Objetiva-se analisar as representações ao Sistema de 

Justiça Catarinense, a partir do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e de seu 

prosseguimento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no campo da efetivação dos direitos 

sociais básicos no âmbito da família e infância. A pesquisa tem natureza qualitativa e como 

proposta metodológica de coleta de dados envolverá aplicação de entrevistas e pesquisa 

documental. Como resultados esperados, pretende-se avançar na discussão sobre a 

judicialização das políticas sociais, avaliando como a efetivação dos direitos sociais no âmbito 

da família e infância são atendidas, ou não atendidas, pelos serviços públicos e como são 

encaminhadas para avaliação e ação do MPSC. 

Palavras-chave: Política Social. Direitos Sociais. Família. Infância. Judicialização. Justiça. 

 

b) Dados do proponente e equipe 

Proponente: Dra. Michelly Laurita Wiese 

Equipe: Dra. Carla Rosane Bressan 

 Dra. Keli Regina Dal Prá 

 Dra. Regina Célia Tamaso Mioto 

 Dra. Mónica De Martino 

 

c) Área(s) do conhecimento predominante(s); 

Serviço Social Aplicado 

 

d) Instituições participantes 

1) Universidade Federa de Santa Catarina (UFSC) 

Departamento de Serviço Social 

Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar Sociedade Família e Política Social (NISFAPS) 

Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família (NECAD) 

2) Faculdade de Ciências Sociais (FSC) – Universidade da República do Uruguai (UDELAR) 

Departamento de Trabalho Social 

Área da Infância e Família 
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e) Justificativa e Problematização do Objeto de Pesquisa 

O tema proposto para esta pesquisa refere-se ao debate sobre a Política Social e a 

judicialização dos direitos sociais legalmente reconhecidos no campo da família e infância. 

Parte da constatação da crescente demanda para o setor judiciário de questões vinculadas a 

garantia de direitos, tanto sociais como civis, principalmente após a década de 1990. 

Justamente uma década marcada pela institucionalização desses direitos com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e suas leis infraconstitucionais. Tem destaque os 

direitos sociais como à saúde, à assistência social, à educação, bem como a proteção 

estabelecida à criança, ao adolescente, ao idoso e às pessoas com deficiência pelos respectivos 

estatutos (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). Tais direitos, embora assegurados formalmente não encontraram condições 

objetivas de concretização através das políticas públicas responsáveis por garanti-los de fato. 

Nesse contexto de afirmação dos direitos legalmente constituídos e da ausência de respostas 

do poder público para atender as demandas dos cidadãos se iniciam os processos de 

reivindicação desses direitos através da Justiça. Esses processos vêm sendo largamente 

conhecidos como processos de judicialização das políticas sociais. 

Para Esteves (2006) este fenômeno, tem sido chamado de “judicialização dos conflitos 

sociais”, ou “judicialização da política”, numa “amplitude que revele a problematização da 

atividade política a qual, muitas das vezes, trás nela embutidas questões de ordem social” (p. 

41). Para o referido autor é possível indicar dois motivos para a busca do judiciário na 

consolidação da cidadania social:  

 

a) o excesso de leis definidoras de direitos sociais, reguladas pela 

constituição ou nela inscrita diretamente, não mais justifica a simples luta 

parlamentar travada nas últimas décadas, uma vez que a positivação dos 

direitos já ocorrera, carecendo de efetividade; b) a consolidação das 

instituições democráticas sob uma ótica de defesa dos interesses das 

minorias, que para asseguramento de seus direitos, não podem contar 

somente com o parlamento ou outras instituições que efetivamente são 

controlados pela maioria (ESTEVES, 2006, p. 50). 

 

Neste sentido, o processo de judicialização aparece como um recurso das minorias 

contra as maiorias parlamentares a que, agrega-se o papel de decidir em matérias de política 

econômica e de justiça social. 

Para Sierra (2011, p.257), a judicialização das políticas públicas se acentua na 

democracia brasileira, no contexto de avanço da política neoliberal e pode ser entendida 

“como o aumento desmesurado de ações judiciais movidas por cidadãos que cobram o direito 
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à proteção social”. A autora indica que o cenário de garantia de direitos do final da década de 

1980, positivou direitos fundamentais, “mas também atribuiu ao Poder Judiciário a função de 

intérprete do controle de constitucionalidade. As implicações políticas e sociais oriundas 

destas mudanças tendem a alterar significativamente a cultura jurídica nacional, até então 

moldada pelo formalismo legalista e pela subordinação do Poder Judiciário ao Poder 

Executivo” (SIERRA, 2011, p.257). 

 

Em grande parte o fenômeno da judicialização das políticas públicas pode 

ser compreendido a partir da contradição que expressa, por um lado, a 

existência de uma inflação de direitos, mas que, por outro, degrada a 

proteção social. Este fenômeno tem trazido o Poder Judiciário à cena 

política, alterando a dinâmica da relação entre os Poderes (SIERRA, 2011, 

p.257). 

 

Andrade (2006, p.12), no entanto, aponta a ambiguidade que constitui o Poder 

Judiciário, no que se refere às funções, politicamente contraditórias, que lhe foram atribuídas, 

a saber, “de ser um dos protagonistas da construção social da criminalidade (da 

criminalização) e da construção social da cidadania. Daí seu exercício de poder como justiça 

que deve operacionalizar as promessas cidadãs da Constituição, potencialmente 

emancipatórias, e as promessas criminalizadoras da legislação penal que, não deixando de 

estar contidas no projeto constitucional, são abertamente reguladoras”. Segundo a autora, “o 

exercício da primeira função concorre para distribuir seletivamente crimes e penas: o status 

negativo de criminosos e vítimas; no exercício da outra, para distribuir seletivamente direitos 

e deveres sociais, provendo o status positivo de cidadania”. As duas funções se expressam 

antagonicamente nos binômios “punir x prover e regulação violenta x emancipação”. Essa 

contraditoriedade das “funções” do Poder Judiciário se apresenta no cotidiano de acesso aos 

direitos sociais, via requisição pelas políticas sociais, especialmente como as políticas de 

saúde, assistência social, criança e adolescente e educação. 

Para fins de exemplificação, no que se refere à política de saúde, observa-se o 

crescente número de ações judiciais no sentido de viabilizar o acesso a exames, 

procedimentos e medicamentos de médio e alto custo. Segundo Gomes e Amador (2015, 

p.452) “em 2009, 10.486 novos processos surgiram contra a União, em 2010 o número foi de 

11.203, em 2011, 12.811 e em 2012, 13.051 novos processos. De acordo com dados oficiais, a 

maioria da demanda está relacionada aos medicamentos”. Nos referidos processos as 

alegações dos autores das ações, advogados ou defensores e juízes, para justificar a demanda 

judicial e requerer o acesso ao direito foi o direito fundamental à saúde que é garantido pelo 
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artigo 196 da CF/1988 e a Lei no 8.080/1990 (GOMES; AMADOR, 2015; VENTURA, et al, 

2010). Os autores ainda indicam que a prevalência das ações judiciais foi individual e não 

coletiva e que a advocacia privada – onde atuam os profissionais liberais e bacharéis em 

direito que defendem direitos contratados por pessoa ou iniciativa privada – foi o recurso 

predominante nos processos judiciais. 

Na Política de Assistência Social, observa-se um movimento diferente, onde a 

população beneficiária dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social 

parece não requisitar este direito via judicialização. Segundo relatos o acesso à justiça e a 

garantia dos direitos socioassistenciais parecem estar mediados pela organização dos serviços, 

pela intervenção dos profissionais que atuam nessa política social e na sua estreita relação 

com o Poder Judiciário. Este, que demanda, por meio de intervenções profissionais nos 

serviços, o provimento da proteção social de duas maneiras, seja pelo requerimento de que o 

Estado cumpra seu papel de provedor de direitos ou pelo requerimento de que a família seja a 

responsável pela garantia da proteção social daqueles que a compõem. 

Ao se propor “pensar os caminhos que transformam direitos reconhecidos em ações 

judiciais” no âmbito da família e infância este estudo precisa, inevitavelmente, identificar as 

portas de entrada das demandas sociais no Sistema de Justiça. Elas podem acontecer com o 

ingresso direto da ação judicial pelo usuário/cidadão que busca a efetivação de seu direito 

através da intervenção de advogados particulares (profissionais autônomos) ou públicos 

(Defensoria Pública e outros órgãos que ofereçam os serviços de maneira gratuita); ou então 

por intermédio do Ministério Público (MP), que pode ser mobilizado tanto pelo usuário 

diretamente, quanto pelos profissionais dos serviços públicos que estão prestando atendimento 

àquele usuário. Para esta proposta de estudo, a intenção é investigar a segunda possibilidade. 

A fim de contextualização, é importante sinalizar que a promulgação da CF/1988 

trouxe no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais
1
 novos princípios e diretrizes como a 

desvinculação desta instituição do Poder Executivo para assim permitir que, através de uma 

atuação independente, o MP passasse a atuar de forma a contribuir “para o controle e 

fiscalização também, dos atos da administração pública que possam afrontar, ameaçar ou lesar 

os direitos de cidadania da sociedade civil, que até então, a ligação orgânica do MP com o 

Poder Executivo não permitia” (MANFRINI, 2007. p.28). O MP tem como atribuições 

                                                 
1
 Em 1981 através da Lei Complementar n° 40/81, institui-se a atual conformação dos MP estaduais, mesmo 

estas instituições já existirem antes da referida Lei. No Estado de Santa Catarina, será no ano de 1982 a 

aprovação da Emenda Constitucional n° 15 junto à Constituição Estadual, com o objetivo de adequar-se as 

mudanças promovidas pela Lei Complementar. 
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promover ações objetivando garantir os interesses individuais e sociais indisponíveis, os 

direitos coletivos e difusos, além de defender a ordem jurídica e o regime democrático. Dentre 

estes pontos constam os direitos sociais e constantes no Art. 6° da Constituição. 

 

Os interesses sociais são, através de simples definição, os interesses da 

sociedade ou coletividade, das quais, decorrem os valores da educação, 

saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, especificados no 

art. 6° da Carta Magna. Ao MP cabe a atribuição de intervenção ativa na 

busca de prestações positivas do Poder Público em favor destes interesses 

sociais (MANFRINI, 2007. p. 30). 

 

A partir disto, defender a ordem jurídica é parte das atribuições do MP, o que lhe 

incumbe do papel de fiscalizador do cumprimento das legislações vigentes no país, 

ingressando com ações civis públicas quando estas são desrespeitadas, atuando assim na 

defesa do Estado de Direito
2
 brasileiro, quando defende e resguarda os interesses públicos, 

impedindo que estes direitos sejam violados. 

Análises sobre o acionamento do MP para a efetivação de direitos sociais legalmente 

reconhecidos ainda são insipientes e requerem um urgente aprofundamento. Da mesma forma 

é imperioso analisar em que medida as demandas sociais
3
 judicializadas caminham para a 

efetivação de um direito social – seja individual ou coletivo – ou, tendem a se direcionar para 

a responsabilização das famílias pela proteção social de seus membros. 

Com base nessa obrigatoriedade as famílias têm sido cada vez mais requisitadas pelo 

Estado a assumir responsabilidades na gestão de determinados segmentos, como: criança e 

adolescente, idosos, pessoas com deficiência, conforme estabelecem os estatutos de todos 

estes segmentos, que é “dever da família, da comunidade, da sociedade civil e do Estado, 

assegurar atendimento e a garantia de direitos dos mesmos”. 

Segundo Gomes e Pereira (2005, p.361), diante da ausência de políticas de proteção 

social à população pauperizada, em consequência do retraimento do Estado, a família é 

“chamada a responder por esta deficiência sem receber condições para tanto. O Estado reduz 

                                                 
2
 Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e 

devem ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz 

independente para fazer com que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder (BOBBIO, 2005, 

p.18). 
3
 Demanda social se refere ao volume de bens e serviços, que a comunidade está disposta a adquirir a 

determinados preços, ou mesmo, acessar sem a necessidade do pagamento, quando se trata de políticas sociais no 

âmbito da esfera pública estatal. As demandas sociais também são as requisições resultantes das situações 

vividas no cotidiano das pessoas, seja no âmbito das relações sociais, afetivas, econômicas e culturais e que por 

um momento de suas vidas necessitam de apoio, suporte para lidarem com estas demandas. Exemplo: situações 

de violência, conflitos familiares, fome, desemprego, falta de acesso a serviços e informações, etc. 
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suas intervenções na área social e deposita na família uma sobrecarga que ela não consegue 

suportar tendo em vista sua situação de vulnerabilidade socioeconômica”. 

A presente proposta tem como pretensão avançar na discussão sobre a judicialização 

das políticas sociais no âmbito da família e infância, avaliando como as demandas sociais (de 

assistência social, educação e saúde) atendidas, ou não atendidas, pelos serviços públicos são 

encaminhadas para avaliação/ação do MPSC e os possíveis encaminhamentos posteriores ao 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Elenca-se como prováveis articulações do 

processo de judicialização das demandas sociais: 

a) As demandas sociais encaminhadas para o MPSC com o objetivo de sua 

judicialização dizem respeito aos direitos nas áreas da assistência social, educação e saúde e 

envolvem usuários/cidadãos das classes populares. 

b) O MPSC pode ser requerido a intervir em ações individuais com vistas à 

judicialização de demandas sociais tanto pelo usuário/cidadão, quanto pelos serviços públicos. 

c) Os profissionais que atuam nos serviços públicos podem recorrer ao Sistema de 

Justiça para responsabilizar os usuários/família pelo atendimento de demandas que seriam de 

responsabilidade do Estado, bem como quando os usuários/família não respondem da maneira 

esperada a estes mesmos serviços. 

d) O MPSC tem o poder de acionar os serviços e profissionais para a concretização 

de direitos via serviços e ou políticas sociais. 

e) Os setores de Serviço Social do Sistema de Justiça tem papel mediador entre as 

necessidades sociais expressas pelos usuários/famílias e os encaminhamentos dados no 

âmbito do MPSC e TJSC na judicialização das demandas sociais. 

 

f) Objetivos 

Objetivo Geral 

Analisar as representações ao Sistema de Justiça Catarinense, a partir do Ministério Público e 

de seu prosseguimento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no campo da efetivação dos 

direitos sociais básicos no âmbito da família e infância. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar as principais violações aos direitos sociais básicos (assistência social, educação e 

saúde) no âmbito da família e infância, a partir de levantamento quanti-qualitativo junto ao 

banco de dados do MPSC; 
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-Analisar o conteúdo das representações enviadas ao Ministério Público de Santa Catarina 

relacionadas aos direitos sociais básicos violados no âmbito da família e infância; 

-Identificar os percursos das representações realizadas ao MPSC e seu prosseguimento ao 

TJSC; 

- Verificar os tipos de demandas sociais que chegam ao MPSC e que são encaminhadas para 

avaliação das assistentes sociais da instituição. 

 

g) Metodologia proposta 

A perspectiva do presente projeto de pesquisa está em analisar a realidade social de 

forma dialética entendida essencialmente como contraditória e em permanente 

transformação, como um “momento de um determinado todo” (KONDER, 2009), sendo 

necessária uma postura crítica, que busque romper com o imediato, com a aparência. Para 

tanto, é necessário adotar procedimentos metodológicos específicos, vinculado a cada uma 

das diferentes instâncias de intervenção. Assim, Kosik (1976) nos indica que: 

 

O princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o 

ponto de vista da totalidade concreta, que antes de tudo significa que cada 

fenômeno pode ser compreendido como momento de um todo. Um 

fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado 

como momento de um determinado todo; desempenha, portanto, uma 

função dupla, a única capaz dele fazer efetivamente um fato histórico: de 

um lado, definir a si mesmo, e de outro definir o todo; ser ao mesmo 

tempo produtor e produto; ser revelador e ao mesmo tempo decifrar a si 

mesmo; conquistar o próprio significado autêntico e ao mesmo tempo 

conferir um sentido de algo mais (p.40). 

 

Nesta direção, o estudo proposto tem enfoque qualitativo, pois este possibilita 

estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais 

estabelecidas em diversos ambientes além de permitir a compreensão do fenômeno a partir 

do contexto em que ele ocorre e do qual é parte devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada com o contexto mais amplo. 

A necessidade de aprofundar o tema da política social e a judicialização de direitos 

legalmente reconhecidos, fez com que se escolhesse esta perspectiva metodológica; porque: 

 

O objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo. Se falamos de 

Saúde ou Doença, essas categorias trazem uma carga histórica, cultural, 

política e ideológica que não pode ser contida apenas numa fórmula 

numérica ou num dado estatístico [...]. Isso implica considerar sujeito de 

estudo: gente em determinada condição social, pertencente a determinado 

grupo social ou classes com suas crenças, valores e significados. Implica 

também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, 
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contraditório, inacabado e em permanente transformação (MINAYO, 1994, 

p.21-22). 

 

A abordagem qualitativa privilegia de um modo geral, a análise de microprocessos, 

através do estudo das ações sociais individuais e grupais, buscando desvelar a relação desses 

microprocessos com o contexto mais amplo do sujeito como ser social e histórico 

(MARTINS, 2004; TRIVIÑOS, 1987). É importante salientar também que, na abordagem da 

pesquisa qualitativa, não há neutralidade do saber científico; este, ao contrário da perspectiva 

positivista, encontra-se permeado pelo conhecimento teórico dos pesquisadores. 

Em relação à abrangência do estudo, delimitar-se-á como universo o município de 

Florianópolis e, consequentemente, os órgãos de justiça com circunscrição neste município: 

Comarca da Capital (TJSC) e Promotorias de Justiça da Comarca da Capital (MPSC). 

Demarcada a natureza do estudo e no sentido de atender aos objetivos propostos 

indica-se o instrumental metodológico a ser utilizado na pesquisa para coleta de dados e 

informações: revisão bibliográfica, entrevista semiestruturada e pesquisa documental. 

A coleta de dados e informações será realizada em três momentos.  

Primeiro: através da revisão bibliográfica como modalidade de estudo e análise de 

documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, 

dicionários e artigos científicos. É um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem 

precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica” (OLIVEIRA, 2007, 

p.69). O objetivo da revisão bibliográfica é proporcionar o contato direto com obras, artigos 

ou documentos que tratem do tema em estudo: “o mais importante para quem faz esta opção é 

ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente do domínio 

científico” (OLIVEIRA, 2007, p.69). Nesta direção à revisão bibliográfica para a referida 

proposta de estudo é localizar e analisar as produções e pesquisas já realizadas no âmbito da 

politica social e judicialização das demandas sociais.  

Segundo: através da pesquisa documental em processos judiciais elaborados no âmbito 

do MPSC e do Serviço Social da referida instituição, em andamento e/ou finalizados entre os 

anos de 2014 a 2018, a fim de identificar e caracterizar os processos de judicialização das 

políticas sociais. A pesquisa documental embora pouco explorada nas áreas das ciências 

sociais deve ser apreciada e valorizada. Segundo Sá-Silva et al (2009) a riqueza de 

informações que pode-se “extrair justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e 

Sociais porque amplia o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural” (p.02). 



10 

 

Para Sá-Silva et al (2009), embora a pesquisa documental seja muito próxima da 

pesquisa bibliográfica, o que os diferencia está na natureza das fontes: a pesquisa 

bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para 

as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. “Na pesquisa documental, o 

trabalho do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não 

passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p.70 apud SÁ-SILVA 

et al, 2009, p.06). 

Terceiro: realização de entrevistas com profissionais de Serviço Social que atuam no 

MPSC e TJSC afim de: a) identificar e analisar que tipo de intervenção as profissionais estão 

realizando a partir de processos que caracterizam a judicialização dos direitos sociais; b) 

conhecer a concepção que as profissionais têm sobre a judicialização dos direitos sociais. 

Será utilizada, dentre alguns tipos de entrevistas, a semiestruturada que “consiste em 

enumerar de forma mais abrangente possível às questões onde o pesquisador quer abordar no 

campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do 

objeto de investigação” (MINAYO, 2004, p.121). 

No que se refere aos sujeitos participantes da pesquisa será a/o profissional Assistente 

Social, que no momento da coleta de dados, estiver intervindo com as demandas sociais em 

processos de judicialização no MPSC e TJSC. Portanto, se delimitará os sujeitos participantes 

a partir de uma amostra intencional que, segundo Marconi e Lakatos (2002), se caracteriza 

pelo interesse do pesquisador na opinião de determinado grupo da população. O pesquisador 

se dirige a àqueles sujeitos que, segundo seu entender, pela profissão, função ou cargo 

ocupado, podem contribuir a atingir os objetivos propostos pelo estudo. 

Em relação ao tratamento e análise das informações e dados coletados se utilizará do 

método de análise de conteúdo por favorecer o estudo das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências e, 

 

para o desvelar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais, 

princípios, diretrizes etc., que, à simples vista, não se apresentam com a 

devida clareza. Por outro lado, o método de análise de conteúdo, em alguns 

casos, pode servir de auxiliar para instrumento de pesquisa de maior 

profundidade e complexidade, como, por exemplo, o método dialético. Neste 

caso, a análise de conteúdo forma parte de uma visão mais ampla e funde-se 

nas características do enfoque dialético (TRIVIÑOS, 1987, p.159-160). 

 

Utilizar-se-á a técnica de Análise Temática, proposta por Minayo (1994), seguindo-se 

operacionalmente três etapas: 
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1) Pré-Análise – trata-se da escolha dos documentos a serem analisados e leitura 

flutuante do conjunto das comunicações a fim de tomar contato exaustivo com o material 

deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. 

2) Exploração do Material – consiste na operação de codificação, em que se realiza a 

transformação dos dados brutos a fim de alcançar o núcleo de compreensão do texto. 

3) Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação – nesta etapa, propõem-se 

inferências e realizam-se interpretações previstas conforme o quadro teórico, mas sem deixar 

de levar em conta outras pistas em torno de dimensões teóricas sugeridas a partir da leitura do 

material. 

Por fim, compromete-se a submeter o protocolo ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos e seguir a Resolução CNS/MS nº 466 de 12 de dezembro de 2012, que 

regulamentam as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Nesse sentido, 

comprometemos a manter a privacidade e a confidencialidade dos dados a serem coletados 

através das entrevistas e, sobretudo, manter o sigilo sobre os nomes e imagem dos sujeitos 

envolvidos. Igualmente se obterá a autorização de pesquisa junto ao MPSC e TJSC. 

O acesso aos dados da pesquisa será restrito aos pesquisadores responsáveis, ficando 

sobre sua responsabilidade o sigilo e a guarda dos termos de consentimento informado livre e 

esclarecido e o conteúdo das entrevistas. Contudo, os documentos da pesquisa serão 

arquivados com acesso restrito na sala da coordenação da pesquisa no Departamento de 

Serviço Social da UFSC, por um período de seis anos, após esse período, o conteúdo do 

material será incinerado. 

 

h) Etapas de execução do projeto com respectivo cronograma de atividades 

Atividades 
Semestre 

2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Revisão de literatura - levantamento dos estudos 

relacionados ao tema – Política Social, Judicialização, 

Direitos Sociais, Família e Infância; 

X X X X 

Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos; 
X    

Primeira reunião interinstitucional (UFSC e UDELAR) 

de trabalho da equipe de pesquisa visando discussão 

sobre o marco teórico e construção dos instrumentos 

de pesquisa para coleta de dados documentais e roteiro 

para as entrevistas semiestruturadas; 

 X   

Início da coleta de dados documentais;  X X  

Início da coleta de dados das entrevistas com 

assistentes sociais; 
  X  
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Segunda reunião interinstitucional (UFSC e UDELAR) 

de trabalho da equipe de pesquisa visando análise dos 

dados coletados na pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas; 

  X  

Continuidade da análise dos dados;    X 

Elaboração de relatórios parciais;  X X  

Elaboração do relatório final;    X 

Produção de textos analíticos pelos pesquisadores e 

bolsistas e apresentação em eventos científicos e 

acadêmicos; 

 X X X 

Retorno do relatório final de pesquisa para as 

instituições envolvidas no estudo: MPSC; TJSC; 

DSS/UFSC e DTS/FSC/UDELAR. 

   X 

 

i) Produtos esperados como resultado da execução do projeto, com previsão de 

cronograma de entregas anuais 

Tendo em vista o desenvolvimento da presente proposta de pesquisa para o período de 

dois anos, indica-se os possíveis resultados e produtos esperados, conforme o que segue:  

Primeiro ano: Levantamento dos principais estudos relacionados ao tema da pesquisa 

a partir das categorias centrais: Estado. Judicialização. Justiça. Política Social. Família e 

Infância. Sistematização de leituras com fichamentos e construções textuais que fundamentem 

teoricamente o objeto de pesquisa. Mapeamento das principais violações aos direitos sociais 

básicos (assistência social, educação e saúde) no âmbito da família e infância, a partir de 

levantamento quanti-qualitativo junto ao banco de dados do MPSC. Na pesquisa documental, 

elaborar o instrumental para a coleta de dados (processos judiciais sob responsabilidade do 

Serviço Social no MPSC e TJSC). Início da coleta de dados através dos processos judiciais. 

Como produto do primeiro ano haverá a elaboração de relatório parcial de pesquisa 

(pesquisadoras e bolsistas) através da revisão bibliográfica e primeiras análises dos processos 

judiciais. 

Segundo ano: Continuidade da coleta de dados nos processos judiciais e entrevista 

com profissionais de Serviço Social do MPSC e TJSC. Mapear os custos e os fluxos dos 

procedimentos administrativos dos processos de judicialização das demandas sociais que 

chegam ao MPSC e TJSC. Análise dos dados. Elaboração do relatório final. Produção de 

textos analíticos pelas pesquisadoras e bolsistas e apresentação em eventos científicos e 

acadêmicos. Retorno do relatório para o MPSC e TJSC. 

A partir destas ações se pretende também como resultados conseguir mapear o 

movimento de judicialização das políticas sociais, ao identificar os sujeitos envolvidos neste 

processo e o que isso representa para o acesso dos direitos/serviços sociais no campo da 
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família e infância. Para a área do Serviço Social que o estudo possa contribuir para as 

discussões que pautam a profissão, em especial, no campo da política social e direitos sociais. 

 

j) Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista técnico-científico, de inovação, 

difusão, socioeconômico e ambiental 

Em relação aos impactos científicos, indica-se duas possibilidades: 

-A geração de um quadro analítico sobre as contradições que permeiam o sistema de 

justiça no que se refere às garantias dos direitos sociais no campo da Família e Infância; 

-Problematização da prática profissional dos assistentes sociais na intercessão entre 

Política Social- Direitos – Sistema de Garantia de Direitos/Poder Judiciário. 

No plano técnico-científico há a previsão da entrega de duas monografias de conclusão 

de curso, bem como a publicação de artigos em periódicos nacionais e trabalhos apresentados 

em eventos científicos, com destaque para os regionais, pelos pesquisadores e bolsista de 

iniciação científica.  

Em relação aos impactos sociais indica-se: 

-Qualificação do atendimento prestado aos usuários das políticas sociais que 

necessitam acionar o Sistema de Justiça para a garantia de direitos sociais. 

-Contribuições para o processo de formação profissional dos assistentes sociais e 

outros profissionais. 

-Adensamento teórico e empírico sobre a realidade da garantia de direitos sociais no 

campo da Família e Infância no Estado de Santa Catarina. 

 

l) Colaborações ou parcerias já estabelecidas para a execução do projeto 

As docentes pesquisadoras possuem um histórico de atividades e produções conjuntas 

no campo da discussão relacionada aos temas da Família e da Política Social, com os 

seguintes núcleos de pesquisa: Núcleo de Pesquisa e Estudos da Família (NEPFAM/PUCSP); 

Núcleo de Políticas Públicas, Gênero, Família da Universidade Estadual de Londrina (UEL); 

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero, Política Social e Serviços Sociais 

(GENPOSS/UnB); do Grupo de Saúde Mental (UFPI); Observatório do Trabalho no Brasil 

(UERJ); Núcleo de Excelência Aplicada à Atenção e Formação em Saúde (FURB); Grupo de 

Estudos e Pesquisa Sobre Trabalho, Sociabilidade e Serviço Social (TRASSO/UnB); Núcleo 

de Pesquisa Estado e Políticas Públicas (UFPI); Grupo de Pesquisa Desigualdades Sociais, 

Políticas Públicas e Serviço Social (UFBA); Núcleo de Pesquisa Proteção Social, Gênero, 
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Famílias e Gerações (UFF); Grupo de Estudos e Pesquisas em Proteção Social e Famílias 

(GEPPSFAM/UFT) e da Área da Infância e Família do Departamento de Trabalho Social da 

UDELAR/Uruguai. Os referidos núcleos de pesquisa integram a Rede de Pesquisa Política 

Social e Família (REFAPS), que tem como objetivo de contribuir para a estruturação de um 

campo de debate e conhecimento sobre Família e Política Social. Destaca-se o protagonismo 

do NISFAPS
4
 (proponente) em articular estas diferentes instituições e núcleos/grupos de 

pesquisa a fim de consolidar uma rede interinstitucional e internacional de pesquisa na área do 

Serviço Social. 

Além da articulação de pesquisa pela REFAPS, destaca-se que esta proposta pretende 

consolidar a aproximação de estudos conjuntos do âmbito do Departamento de Serviço Social 

e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC ao estabelecer uma parceria 

internúcleos somando os recursos institucionais do NECAD e NISFPAS em prol do 

conhecimento da realidade catarinense nos âmbitos dos temas da Família e Infância e Política 

Social.  

O NECAD possui longa trajetória de estudos e pesquisas centradas nas seguintes 

linhas: a) Criança, Adolescente e Família: Políticas Sociais e intervenção profissional; b) 

Educação, Cidadania e Direitos; c) Família: violência familiar e regulação pública. Já o 

NISFAPS tem desenvolvido estudos em duas linhas: a) Política social, família e trabalho com 

ênfase em estudos sobre os sistemas de proteção social e o familismo; família, trabalho e 

políticas de conciliação; família e perspectivas demográficas e, b) Política social e serviços 

sociais com ênfase em estudos sobre as políticas sociais setoriais e por segmentos, as redes de 

apoio e acesso a serviços sociais; a organização em serviços sociais e processos coletivos de 

trabalho; as relações intersetoriais e a integralidade dos serviços sociais; e o trabalho social 

com famílias. 

Além do desenvolvimento de pesquisas, ambos os Núcleos dedicam longo período de 

sua trajetória histórica às ações de extensão universitária, expressando o compromisso com 

uma relação orgânica entre Universidade e Sociedade. O NECAD tem se dedicado mais 

recentemente à assessoria dos órgãos relacionados à Criança e ao Adolescente (Assessoria ao 

Fórum da Sociedade Civil do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente - 

Fórum DCA). O NISFAPS tem desenvolvido nos últimos quatro anos projeto de formação 

continuada para profissionais atuantes nas Políticas Sociais de Assistência Social e Saúde dos 

setores governamentais e não governamentais, da região catarinense da Grande Florianópolis, 

                                                 
4
 Informações sobre a constituição da REFAPS podem ser consultadas no site do NISFAPS: 

http://nisfaps.paginas.ufsc.br/ 
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em trabalho social com famílias. Esta atividade de extensão visa também refletir com os 

profissionais a temática da família e suas múltiplas e contraditórias interfaces com as políticas 

sociais de proteção a partir do cotidiano dos serviços, e construir metodologias integradas no 

trabalho social com famílias nos serviços de assistência social e saúde na perspectiva de 

práticas interdisciplinares e fundamentadas teórica, ética e criticamente. 

Os projetos de extensão dos Núcleos colaboraram para que esta proposta de pesquisa 

fosse articulada à realidade dos serviços sociais e da intervenção profissional no âmbito das 

Políticas Sociais. 

Dentre as atividades de pesquisa e produção científica em parceria e colaboração com 

estes núcleos de pesquisa destaca-se: 

- Realização de seis encontros de Integração de Núcleos de Pesquisa: Família e 

Política Social; 

- Realização de mesas coordenadas no Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Serviço Social (ENPESS), nos anos de 2012, 2014, 2016. Para o ano de 2018 está 

confirmada a realização de mais uma mesa coordenada no XVI ENPESS com o título: 

Política Social e Família: a proteção social no contexto de crise do capital; 

- Publicação do livro “Familismo, direitos e cidadania – contradições da Política 

Social Brasileira” pela Editora Cortez, no ano de 2015, resultado da integração do trabalho 

conjunto entre os núcleos de pesquisa. 

- Organização de um livro contendo os debates do 6º Encontro Nacional de Núcleos 

de Pesquisa em Política Social e Família, realizado em setembro de 2017 na UFSC com 

previsão de publicação em 2019; 

- Elaboração e publicação de artigos em revistas científicas:  

BRESSAN, C. R; LOCH, H. S. Violência Intrafamiliar e em especial a Violência Sexual 

intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes: do espaço privado ao espaço da política 

pública. Sociedade Em Debate, v. 24, p. 185-206, 2018. 

 

BRESSAN, C. R. Atuação do assistente social no campo educacional: conceitos subsidiadores 

da intervenção profissional. Serviço Social na Escola: Contributos para o campo profissional. 

1ed. 2018. 

 

GONCALVES, D. O; BRESSAN, C. R. Relação Família e Escola de Educação Infantil. 

Desafios e Perspectivas da Formação Continuada de Professores de Educação Infantil em 

Santa Catarina. 1ed. 2016. 

 

BRESSAN, C. R; MOSER, L. Articulação precária do PBF e do BPC: desafios da proteção 

social básica em Santa Catarina. In: Beatriz Augusto de Paiva. (Org.). Sistema Único de 

http://lattes.cnpq.br/2856812629108372
http://lattes.cnpq.br/2856812629108372
http://lattes.cnpq.br/2856812629108372
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Assistência Social em perspectiva: direitos, política pública e superexploração. 1ed.São Paulo: 

Veras Editora, 2014, v. 1, p. 101-124. 

 

DEMETRIO, A; LAZAYOTE, A; RAKOS, F. M; FUCH, A. M. S. L; BRESSAN, C. R. 

Sociedade Civil e controle social democrático: profícuo campo de extensão universitária. In: 

II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social, 2017, Florianópolis. 

Anais do II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social. 

 

DAL PRÁ, K. R. GONCALVES, L; WIESE, M. L; MIOTO, R. C. T. O Direito à Assistência 

Social: reflexões sobre a judicialização do Benefício de Prestação Continuada e o acesso aos 

níveis de proteção social do SUAS. O Social Em Questão, v. 41, p. 307-326, 2018. 

 

MIOTO, R. C. T; DAL PRÁ, K. R; WIESE, M. L. Política Social e Processos de 

Judicialização: serviços sociais e famílias em foco. SER Social, v. 20, p. 11-29, 2018. 

 

SOUZA, A. M; WIESE, M. L. Política Social e Família: a interseção com o Serviço Social. 

Revista Libertas, v. 18, p. 113-136, 2018. 

 

DE MARTINO, M. Prácticas Profesionales en el campo socio-judicial. Notas sobre una 

institución burocratizada. 1. ed. Madrid: Editorial Académica Española, 2011. 

 

DE MARTINO, M. Infancia, familia y Género. Múltiples problemáticas, múltiples 

perspectivas. 1. ed. Montevidéu: Ediciones Cruz del Sur, 2009. 

 

MIOTO, R. C. T; DAL PRÁ, K. R; GELINSKI, C; MOSER. L. O processo de 

familiarização dos gastos e dos cuidados em saúde no Brasil. In: Fagundes, Helenara 

Silveira; Sampaio, Simone Sobral. (Org.). Questão Social e direitos Humanos. 1ed. 

Florianópolis: Editora UFSC, 2014, p. 55-75. 

 

CAMPOS, M. S; MIOTO, R. C. T; SASSO, T. C. Quem cobre as insuficiências das 

políticas públicas? Contribuição para o debate sobre o papel da família na provisão de bem-

estar social. Revista de Políticas Públicas, v. 10, p. 165-185, 2006. 

 

CAMPOS, M. S; MIOTO, R. C. T. Política de Assistência Social e a posição da família na 

política social brasileira. Ser Social (UnB), Brasília, n.12, p. 165-190, 2003.  

 

A comunicação oral nominada “Formação profissional continuada em trabalho social 

com famílias; projeto de extensão universitária em Serviço Social”, foi submetida e aprovada 

pela Comissão Científica do XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de 

Trabajo Social, a ser realizado entre os dias 24 e 27 de setembro de 2018, em Bogotá, na 

Colômbia. No mesmo intuito o trabalho será apresentado no XVI Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), a ser realizado entre 02 a 07 de dezembro de 

2018, em Vitória/ES. Igualmente esta experiência também foi socializada no 8º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU) 2018, ocorrido entre 28 e 30 de junho de 2018, 

em Natal/RN. 

http://lattes.cnpq.br/3673104747162395
http://lattes.cnpq.br/3673104747162395
http://lattes.cnpq.br/6661762655587813
http://lattes.cnpq.br/2856812629108372
http://lattes.cnpq.br/9222822545631654
http://lattes.cnpq.br/9222822545631654
http://lattes.cnpq.br/2214014324534443
http://lattes.cnpq.br/2214014324534443
http://lattes.cnpq.br/2899025708581828
http://lattes.cnpq.br/2899025708581828
http://lattes.cnpq.br/9390684995004903
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m) Perspectivas de colaborações interinstitucionais para a execução do projeto 

A ênfase da proposta de pesquisa na relação Família, Infância, Direitos Sociais e 

Sistema de Justiça no âmbito catarinense visa consolidar estudos loco-regionais que 

contribuam com: i) a proposição de políticas e serviços sociais públicos de suporte às famílias 

e a infância; ii) a reflexão das intervenções profissionais no campo do Sistema de Justiça, 

quando do atendimento às famílias e a infância e iii) o adensamento da produção teórica sobre 

as características dos processos de judicialização envolvendo Famílias, Infância e Direitos 

Sociais básicos.  

Para tanto, faz-se fundamental a parceria internúcleos entre NISFAPS e NECAD e a 

parceria internacional com a Área de Infância e Família do Departamento de Trabalho Social 

da Faculdade de Ciências Sociais da UDELAR, a partir da assessoria ao estudo da Profa. Dra. 

Mónica Solange De Martino. No âmbito do Departamento de Serviço Social e do Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC os dois núcleos de pesquisa se constituem em 

espaços privilegiados de concentração de pesquisas, extensão e ensino sobre o tema em 

questão. 

O NISFAPS coordena e ou coordenou as pesquisas: 

-“Política social e acesso à justiça: um estudo sobre a judicialização das demandas 

sociais de saúde e assistência social”, desenvolvida no período de 2015 à 2017 e financiada 

pela Chamada CNPq/MCTI Nº 25/2015 Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

(processo n. 443696/2015-2). O estudo resultou num panorama estadual sobre as questões da 

judicialização da saúde no âmbito da atenção domiciliar e loco-regional sobre a judicialização 

da assistência social.  

-“Responsabilização Familiar na Política de Assistência Social: os processos de 

judicialização das demandas sociais”, desenvolvida no período de 2016 à 2018. A pesquisa 

analisou o processo de responsabilização familiar na politica de assistência social nos 

municípios catarinenses que apresentam o Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social (CREAS) e o Programa Melhor em Casa. 

-“Família e Proteção Social: as relações Estado e Família e a intervenção 

profissional dos assistentes sociais no contexto histórico brasileiro”, em desenvolvimento 

desde 2018, cujo objetivo é analisar as configurações da proteção social no contexto do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, particularmente as relações entre Família e Estado, 

e suas implicações nos processos de intervenção profissional dos assistentes sociais com 

famílias. 
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O NECAD coordena e ou coordenou as pesquisas: 

-“O conselho tutelar e a judicialização em casos de violação de direitos: um estudo 

dos encaminhamentos de Acolhimento Institucional ao Ministério Público de Florianópolis”, 

em desenvolvimento desde 2018, cujo objetivo é analisar os pedidos de acolhimento 

institucional encaminhados pelos Conselhos Tutelares de Florianópolis ao Ministério Público 

(MP) nos casos de violações de direitos e os desdobramentos judiciais decorridos das ações 

realizadas.  

-“Cartografia dos conselhos tutelares: um estudo sobre o perfil e fazer profissional 

dos conselheiros e suas condições de trabalho em Santa Catarina”, em desenvolvimento 

desde 2018, cujo objetivo é realizar um levantamento da situação dos conselhos tutelares em 

Santa Catarina. Trata-se de um estudo exploratório sobre o perfil socioeducacional dos 

conselheiros, suas condições de trabalho e a caracterização do seu fazer profissional, uma vez 

que o Conselho Tutelar é um órgão que integra o Sistema de Garantia de Direitos, mais 

especificamente na instância da defesa dos direitos em âmbito local. 

A parceria com a Área de Infância e Família do Departamento de Trabalho Social da 

UDELAR, na vinculação da Profa. Dra. Mónica Solange De Martino expressa o 

reconhecimento da referida pesquisadora no contexto do Serviço Social Latino-Americano na 

discussão dos temas da Família, Infância e Sistema de Judiciário. As professoras doutoras 

Regina Célia Tamaso Mioto e Mónica Solange De Martino possuem uma relação de trabalhos 

acadêmicos nas áreas da Família e Infância consolidada desde inícios dos anos 2000. A Profa. 

Dra. Regina Célia Tamaso Mioto, referência Latino-Americana na área do Serviço Social na 

produção teórica sobre o tema da Família colabora sistematicamente com as discussões sobre 

Família junto ao Departamento de Trabalho Social da UDELAR. 

Assim, a parceria do NISFAPS com a Área de Infância e Família tem se consolidado 

nos últimos anos a partir de eventos, estudos e produções teóricas conjuntas: 

-Realização da mesa Familismo e Trabalho Social com Famílias, composta pelas 

professoras Regina Célia Tamaso Mioto (UFSC), Marta Silva Campos (PUCSP), Solange 

Maria Teixeira (UFPI) e Mônica Solange De Martino (UDELAR/Uruguai), coordenada pela 

professora Cássia Carloto (UEL) no II Congresso Internacional de Política Social e Serviço 

Social, realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2017. 

-Publicação do livro Familismo, direitos e cidadania – contradições da Política Social 

Brasileira pela Editora Cortez, no ano de 2015, integrando artigos das pesquisadoras das duas 

instituições; 



19 

 

-Previsão de publicação de um livro contendo os debates do 6º Encontro Nacional de 

Núcleos de Pesquisa em Política Social e Família também integrando artigos das 

pesquisadoras das duas instituições para o ano de 2019; 

-Participação no Diploma de Espacialización en Intervención Familiar, coordenado 

pela Área da Infância e Família do Departamento de Trabalho Social da Faculdade de 

Ciências Sociais da UDELAR no período 2018-2019 – as pesquisadoras do NISFAPS 

integrantes desta proposta de pesquisa integram o Comité Académico deste curso de 

especialização. 

-Tutoria da Profa. Dra. Mónica Solange De Martino no período de pasantía de 

investigación sobre la temática Sistema Nacional de Cuidados realizado pela Profa. Dra. Keli 

Regina Dal Prá junto à Área da Infância e Família do Departamento de Trabalho Social da 

Faculdade de Ciências Sociais da UDELAR no ano de 2018. 

Além das parcerias interinstitucionais e internacionais, também se consolidará parceria 

juntos aos órgãos envolvidos na pesquisa, sendo o MPSC e o TJSC a fim de contribuir com a 

produção do conhecimento sobre a realidade de trabalho destas instituições junto às Famílias 

e às questões relacionadas à Infância. A aproximação com os referidos órgãos já ocorre 

principalmente por meio dos projetos de extensão desenvolvidos pelo NISFAPS e NECAD. 

 

n) Recursos financeiros de outras fontes aprovados para aplicação no projeto 

A execução desta proposta de pesquisa, no presente momento, não conta com o apoio 

financeiro direto de outras fontes institucionais de financiamento. A equipe proponente 

pretende buscar outras fontes de financiamento via agência de fomento estadual à pesquisa, 

neste caso a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

(FAPESC) objetivando viabilizar recursos para a integração das equipes de pesquisa dos dois 

países. 

 

o) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento 

do projeto 

Tendo em vista que o projeto de pesquisa será desenvolvido vinculado ao 

Departamento de Serviço Social, a infraestrutura disponível se concentra nas salas das 

docentes envolvidas na pesquisa que dispõem de computadores, impressoras, gravadores e 

materiais de consumo necessários para o desenvolvimento do estudo, no laboratório de 
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informática e no auditório do Centro Socioeconômico (CSE/UFSC) para eventos que venham 

a ser promovidos pelo projeto.  

Em relação ao apoio técnico o projeto poderá contar com a disponibilidade eventual 

dos Servidores Técnicos Administrativos da Secretaria do Departamento de Serviço Social. 

Destaca-se também que a equipe de pesquisa contará com o suporte técnico e teórico 

dos integrantes do NISFAPS e NECAD, por meio da articulação com outros docentes 

envolvidos com o tema da pesquisa e com os estudantes de graduação e pós-graduação. 

Desta forma, entende-se que a presente proposta de pesquisa é viável pela 

possibilidade de abordar um tema pouco estudado; por ter como sujeitos de pesquisa os 

Assistentes Sociais e pela possibilidade de conhecer o sistema de justiça catarinense no que 

tange aos direitos sociais no âmbito da Família e Infância. 

 

p) Orçamento detalhado 

Itens financiáveis 
Valor solicitado ao 

CNPq 
Detalhamento 

DEESPESAS COM BOLSAS (24 parcelas) 

02 bolsas de iniciação 

científica 
R$ 19.200,00 

Duas bolsas de iniciação científica por 

24 meses. 

01 apoio técnico R$ 13.200,00 Uma bolsa apoio técnico por 24 meses. 

Total Bolsas R$ 32.400,00 

DESPESAS DE CUSTEIO (24 meses) 

04 Passagens aéreas 
R$ 3.566,00 

 

Compra de passagens aéreas de ida e 

volta de Montevidéu (Uruguai) a 

Florianópolis (Brasil/SC) para assessoria 

técnica da pesquisa. 

Diárias no país R$ 3.840,00 

Valor destinado à concessão de 12 

diárias (R$ 320,00 – valor diário no país 

conforme tabela do CNPq) para 

assessoria técnica da pesquisa. 

Total Custeio R$ 7.406,00 

Total Geral R$ 39.806,00 
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