As Políticas Públicas de Proteção Social e suas
Multiterritorialidades Vivenciadas na Contemporaneidade
As publicações divulgadas neste informativo são
fruto de múltiplas experiências de cooperação acadêmica. em rede nacional e internacional, de estudos, dissertações e teses apresentados em sua maioria através da
aprovação de Projetos no âmbito da Chamada Pública
Ação Transversal Nº. 06 (2011-2016), do Ministério da
Ciência e Tecnologia e Inovação – MCTI –, por intermédio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq, e o Ministério da Educação – MEC
–, por intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – Capes.
Esta exitosa experiência coletiva consubstanciou
uma rede envolvendo três regiões do Brasil – o Nordeste, a Sudeste e a Sul, veiculada entre três Programas de
Pós-graduação stricto sensu: o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB); o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
e Política Social da UEL – Universidade Estadual de Londrina/Paraná – ambos tendo como parceiro interlocutor
de cooperação – e o Programa de Estudos Pós-Graduados
em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC/SP.
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais (NEPPS), vinculado ao Programa de PósGraduação em Serviço Social da UFPB, desenvolve e estudos e pesquisas na perspectiva de
consolidação em rede acadêmica, no âmbito
da produção e socialização

de conhecimento na área a partir do debate das Políticas
Sociais, suas múltiplas expressões e desafios territoriais,
e no enfrentamento às desigualdades socioeconômicas e
culturais.
Assim, sob sua coordenação, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais (NEPPS/PPGSS/UFPB), tem a satisfação de apresentar cinco livros digitais no formato de e-books temáticos que, em
seu conjunto, buscam potencializar as análises sobre
as imbricações da relação das Políticas Públicas de
Proteção Social e suas multiterritorialidades vivenciadas na contemporaneidade, de modo especial, na realidade brasileira e na dinâmica do contexto europeu.
Nesse cenário profícuo de produção acadêmica, propôs-se a difusão de seus processos e produtos,
bem como o fortalecimento desta importante rede acadêmica constituída com a culminância representada
pela promoção no Brasil, em novembro de 2016, do 1º
COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
– MULTITERRITORIALIDADES E OS DESAFIOS PARA A
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL. O evento foi realizado
na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba.
Do ponto mais Oriental das Américas,
desejamos uma boa leitura!
Marinalva Conserva
(Organizadora)

CONHEÇA NOSSOS E-BOOKS DISPONÍVEIS
GRATUITAMENTE EM WWW.NEPPSUFPB.COM.BR
SÉRIE TEMÁTICA

E

ssa “Série temática”, que ora oferecemos aos
leitores, estudiosos e pesquisadores, reúnem
as produções teóricas das dissertações e teses,
resultantes desses dois projetos de pesquisa, como
também resultados de pesquisas vinculadas aos eixos temáticos. O debate trazido na serie temática
proporcionará para os leitores a possibilidade de
reafirmação e necessidade de construção de novas
ferramentas de análise de conhecidos fenômenos
sociais que possibilitam propor ações e gestões de
políticas sociais públicas, trazidas em forma e conteúdo nas páginas que estão por vir.

E-Book 1
A GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
EM DEBATE
O conteúdo dessa coletânea permite ao leitor
reconhecer o compromisso de seus autores
com às mudanças na realidade social e a
necessidade de avanços que permitam a superação de sua relação subalterna com serviços e a aquisição da categoria de cidadãos de direito. Vale registrar
o papel dos Programas de Pós-Graduação e Centros de Pesquisa,
que colocam as universidades públicas em lugar estratégico para o
aprimoramento da proteção social no Brasil.

MULTERRITORIALIDADES E OS
DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL
NO BRASIL E NA EUROPA
Essa coletânea é fruto de um debate veiculado através de mesas temáticas no 1º COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
SOCIAIS – MULTITERRITORIALIDADES E
OS DESAFIOS PARA A GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, tendo como eixo norteador uma multiplicidade de
estudos e experiências construídas com pelejas, dilemas e desafios,
vivenciados de modo multiterritorializados em contextos brasileiro e
europeu na contemporaneidade. Contamos assim, com relevantes
participações de professores e pesquisadores, nacionais e internacionais (Portugal e Espanha), com suas contribuições sobre a realidade brasileira e o contexto europeu.

Escaneie o
QR-Code
ao lado e
tenha acesso
às publicões
na página
do NEPPS
Caso não tenha o aplicativo para leitura de QR-Code, acesse:
http://www.cchla.ufpb.br /nepps/publicacoes/

E-Book 2
TERRITÓRIOS EM DIÁLOGO
os chãos como ponto de partida para as políticas sociais brasileiras. Faz gusto de ter
nas mãos um trabalho que reúne reflexões
e relatos de práticas e de pesquisa, sem
“pré-conceitos”, buscando alcançar possibilidades de diálogo, a partir de experiências e
contextos diversos, que colocam “ territórios em diálogo”. Os trabalhos apresentados sugerem a multiplicidade de possibilidades para
estes diálogos, abertura para a prática da construção coletiva do
conhecimento, sentido caro aos pesquisadores participantes desta
verdadeira aventura.

E-Book 3
ESTADO BRASILEIRO, DIREITOS
CONSTITUCIONAIS E OS DESAFIOS
DA PROTEÇÃO SOCIAL NO SÉCULO XXI
O conjunto de estudos desta coletânea examina as condições concretas, sociais, históricas e estruturais em que se deu, e vem se
dando, o pacto social do Estado brasileiro,
mapeado em múltiplas significações. A questão não passa sem dúvidas. Existe mesmo um “contrato social” brasileiro, ou isso não passa de uma figura de retórica? A questão é fundamental em tempo de
reformas previdenciária e trabalhista.

TOPOGRAFIA SOCIAL REGIONALIZADA DO ESTADO DA PARAÍBA
Esse
livro-ferramenta
configura-se como uma
ferramenta de estudo - socioterritorial, transdisciplinar e multidimensional,
de planejamento e gestão
de políticas públicas. Resultante de uma experiência exitosa em parceria
com a Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Humano da Paraíba (2013-2016). A partir de quatro produtos gerados, apresenta ferramentas que configuram a
Topografia Social Regionalizada do Estado da Paraíba, na
perspectiva de subsidiar e qualificar o (re)direcionamento
da gestão intersetorial das Políticas de Proteção Social
(Assistência Social, Saúde e Educação). Estes novos olhares das condições de vida do espaço intra-urbano e rural
possibilitaram também novas relações entre os dados – o
local e o global -, resultando assim numa re-significação
da dinâmica social de um território e suas complexas
configurações da exclusão/inclusão social.

