
SEGUNDA-FEIRA 26 DE SETEMBRO 2022 

 

9h - 11h mesa 1
Novas agendas, novas demandas?  
Fontes e estratégias de pesquisa em instituições judiciais

coordenador | Rogério Arantes (USP) 
debatedor | Luciano da Ros (UFSC)
___________________________________________________________________________________________

Pequenos partidos no STF: revisitando a ativação judicial a partir da organização 
partidária | DANIEL BOGÉA

Mais do que episódios isolados, menos do que diagnósticos gerais: estratégias para 
mapear a dimensão judicial de temas politicamente relevantes | GABRIELA ARMANI

As pautas do STF: uso dos andamentos processuais como fonte de dados para pesquisas 
sobre tempo decisório | TAILMA VENCESLAU

Obtenção e compartilhamento de dados do STF: um espelho das informações oficiais 
THIAGO FONSECA

 

13h30 - 15h30 mesa 2  
Direitas em debate: discursos, protestos e bases eleitorais

coordenador | Rúrion Melo (USP) 
debatedor | Jorge Chaloub (UFRJ)
___________________________________________________________________________________________

O bolsonarismo e o ressurgimento da direita conservadora no Brasil | CAIO BARBOSA

Bolsonarismo nas ruas durante a pandemia de COVID-19: da cloroquina ao 7 de setembro 
LILIAN SENDRETTI

Jair Bolsonaro: populismo e discurso | MARIA RAPHAELA CAMPELLO

 

16h30 - 18h30 seminário especial  
Branquitude e racismo no Brasil:  
qual o papel da universidade pública?

moderadora | Bárbara Cristina Soares Santos (Doutoranda DCP/USP e Gira)
___________________________________________________________________________________________

A mesa estimulará um debate sobre a atuação que se espera das instituições públicas de 
ensino e das pessoas acadêmicas na luta contra o racismo

MÁRCIA LIMA (USP, Afro-Cebrap)

JUPIARA CASTRO (Núcleo de Consciência Negra USP)

Mesas presenciais (Filosofia e Ciências Sociais, sala 14) e virtuais (Youtube). 
Acompanhe os detalhes em https://sdpscp.fflch.usp.br



TERÇA-FEIRA 27 DE SETEMBRO 2022 

 

13h30 - 16h mesa 3
Debates em teoria política através do tempo: igualdade, 
socialismo, formas de governo e razão de Estado
coordenadora | Eunice Ostrensky (USP) 
debatedor | Felipe Freller (Ufscar)
___________________________________________________________________________________________

O governo moderado e o despótico: estudo sobre a tipologia de governo de 
Montesquieu | AMANDA RIGO PRADELLA

O socialismo liberal milliano e sua vinculação ao ideal de progresso 
ANA PAULA BULGARELLI

O retorno tardio da razão de Estado: uma análise conceitual a partir de Meinecke, 
Schmitt e Friedrich | SÉRGIO MENDONÇA BENEDITO

“Igualdade Política” em Jacques Rancière: caminho para uma teoria não-normativa? 
ANDRÉIA FRESSATTI CARDOSO

[ Pôster ] A democracia como um fato providencial: método, retórica e teoria 
LIS LEVISKY LOUREIRO

[ Pôster ] O discurso antivacinista e a revolta da vacina: a retórica positivista e a 
oposição dos jornais cariocas | JOÃO PEDRO GOMES BALANCO

 

16h - 18h mesa 4
Temas de Política Externa Brasileira [formato virtual]

coordenadora | Janina Onuki (USP) 
debatedora | Miriam Saraiva (UERJ)
___________________________________________________________________________________________

Política Externa Brasileira e meio ambiente: constituição e evolução de uma área de 
política | MARTIN EGON MAITINO

Populismo e Nacionalismo na Política Externa de Bolsonaro (2019-2021) | ANDRÉ VIOLA

O Brasil e a decisão de enviar tropas para missões internacionais: uma análise de 
combinação de variáveis | KAIUTAN VENERANDO RUIZ DA SILVEIRA
 

Mesas presenciais (Filosofia e Ciências Sociais, sala 14) e virtuais (Youtube). 
Acompanhe os detalhes em https://sdpscp.fflch.usp.br



QUARTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO 2022
 

9h - 11h mesa 5
Partidos e Comportamento Eleitoral
coordenador | Glauco Peres da Silva (USP) 
debatedora | Lara Mesquita (FGV-SP)
___________________________________________________________________________________________

O efeito da institucionalização da política pública na atividade parlamentar: ação política 
induzida pelo Programa Bolsa Família | PEDRO ALUÍZIO RESENDE LEÃO

Coordenação pré-eleitoral em contexto multinível: o caso brasileiro | LUCAS CÂMARA

Fidelidade e Migração (1998-2018) | GABRIEL GOLDFAJN

Uma Breve Proposta de Avaliação das Regras de Mudança Institucional dos Partidos 
Brasileiros | LUCAS MALTA MINGARDI

13h30 - 15h30 mesa 6
Esfera pública, direito e democracia:  
interlocuções críticas [formato virtual]

coordenador | Rúrion Melo (USP) 
debatedor | Ricardo Fabrino (UFMG)
___________________________________________________________________________________________

Estado de direito sem democracia: um estudo à luz da teoria crítica de Franz Neumann 
MARINA SLHESSARENKO BARRETO

Esfera pública, digitalização e democracia: considerações críticas 
FELIPE CHIEREGATO GRETSCHISCKIN

Integrando a perspectiva do participante: fenomenologia e crítica em Iris Marion Young 
GUSTAVO FROTA LIMA E SILVA

16h - 18h mesa 7
Interfaces entre o Direito e a Ciência Política na 
contemporaneidade [formato virtual]

coordenador | Jeferson Mariano Silva (USP) 
debatedora | Lígia Mori Madeira (UFRGS)
___________________________________________________________________________________________

Transitional Justice after episodes of political violence in conflicted democracies 
JÚLIA BATTISTUZZI PENACHIONI

O desenho e a atuação institucional do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos 
Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em políticas públicas de 
enfrentamento à pandemia de COVID-19 | MAURÍCIO BUOSI LEMES

A Atuação do Judiciário na Concretização de Políticas Públicas para População em 
Situação de Rua no Estado de São Paulo | JULIANA REIMBERG

18h30 - 20h30 mesa 8
Gênero e Raça na Política
coordenadora | Janina Onuki (USP) 
debatedora | Teresa Sacchet (UFBA)
___________________________________________________________________________________________

Raça, gênero e classe nas eleições brasileiras | BEATRIZ MENDES CHAVES

Racismo Obstétrico na literatura: uma análise da recente literatura acadêmica sobre o 
tema | CAMILA INFANGER

Respostas do Legislativo à percepção brasileira sobre violência contra mulheres 
ESTER BORGES SANTOS

Mesas presenciais (Filosofia e Ciências Sociais, sala 14) e virtuais (Youtube). 
Acompanhe os detalhes em https://sdpscp.fflch.usp.br



QUINTA-FEIRA 29 DE SETEMBRO 2022
 

9h - 11h mesa 9
Estudos Legislativos
coordenador | Fernando Limongi (USP) 
debatedora | Andréa Freitas (Unicamp)
___________________________________________________________________________________________

Transições democráticas brasileiras, aspectos institucionais | JULIANA OLIVEIRA

Frentes Parlamentares no Brasil: uma primeira incursão comparativa 
JULIANA APARECIDA SOUSA CARVALHO

Cão que ladra também morde? Produção legislativa e estratégias de resistência 
no Governo Bolsonaro | FERNANDA MACHIAVELI MORÃO DE OLIVEIRA, PEDRO 
HENRIQUE REIS PEREIRA

13h30 - 15h30 mesa 10
Políticas Públicas em nível subnacional e local [formato virtual]

coordenador | Jonathan Phillips (USP) 
debatedor | Sérgio Simoni Júnior (UFRGS)
___________________________________________________________________________________________

A Pandemia de COVID-19 e o Espaço Fiscal dos Estados Brasileiros 
GUSTAVO FERNANDES DE PAULA

Políticas de Provimento ao Cargo de Diretor Escolar no Brasil: Coordenação Federativa e 
Desafios de Implementação | BRUNO SENDRA DE ASSIS

A Política de Isenção de Tarifa no Transporte Público de Governos Locais 
THAIS FERNANDES PEREIRA

16h - 18h mesa 11
Empresários e Política [formato virtual]

coordenador | André Singer (USP) 
debatedor | Paulo Roberto Neves (UFPR)
___________________________________________________________________________________________

Estado e empreiteiras: o ensaio republicano de Dilma Rousseff na Petrobras antes  
da Lava-Jato | DANIELA COSTANZO

O gigante acordou: as manifestações de junho de 2013 e a oposição industrial   
NICOLE HERSCOVICI

Em busca da legitimidade perdida: uma aristocracia pequeno-burguesa na direção  
da CNI | RAFAEL DA SILVA DA COSTA

O governo Dilma atendeu uma agenda da Fiesp? – Uma análise a partir da relação  
de Dilma Rousseff com o empresário Jorge Gerdau | FELLIPE BERNARDINO

18h30 - 20h30 mesa 12
Governança multinível e políticas públicas no Brasil
coordenadora | Renata Bichir (USP) 
debatedora | Vanessa Elias de Oliveira (UFABC)
___________________________________________________________________________________________

Relações multinível na política de financiamento da educação no Brasil: uma análise  
das tendências de centralização e descentralização de poder entre União e Estados 
LAUANA SIMPLICIO PEREIRA

Movimentos sociais e políticas públicas: iluminando trajetórias de institucionalização  
a partir da governança multinível | VICTORIA LUSTOSA BRAGA

Inovação e cocriação em políticas públicas fracamente reguladas: desconstruindo 
hipóteses a partir do caso da agricultura urbana e periurbana em São Paulo 
FERNANDO CYMBALUK COURI

Regionalização do saneamento: um olhar a partir da governança multinível 
LETÍCIA BARBOSA PIMENTEL

Mesas presenciais (Filosofia e Ciências Sociais, sala 14) e virtuais (Youtube). 
Acompanhe os detalhes em https://sdpscp.fflch.usp.br



SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO 2022

 

13h30 - 15h30 mesa 13
A participação de atores não-governamentais na 
Política Externa Brasileira
coordenadora | Gabriela Ferreira (USP) 
debatedor | Pietro Rodrigues (IBMEC-SP)
___________________________________________________________________________________________

Lobby, grupos de interesse e protecionismo na agropecuária brasileira 
ROMEU BONK MESQUITA

Os conceitos e significados sobre a Venezuela no discurso político brasileiro 
LEANDRO ALMEIDA LIMA

Progressismo e política externa norte-americana: Notas de análise 
LAURA PIMENTEL BARBOSA

What’s the role of Petrobras in Brazilian foreign policy? The decision-making process 
behind Petrobras’ international contracts | RODRIGO LYRA

16h - 18h mesa especial
Ciência Política e o mercado de trabalho:  
uma conversa sob a perspectiva das lideranças
moderação | Manoel Galdino (USP)
___________________________________________________________________________________________

Uma conversa com pessoas em posição de liderança nas áreas do setor público, privado, 
e terceiro setor, sobre as qualidades esperadas de um(a) profissional do campo de 
análise e políticas públicas

Mesas presenciais (Filosofia e Ciências Sociais, sala 14) e virtuais (Youtube). 
Acompanhe os detalhes em https://sdpscp.fflch.usp.br


