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respostas da academia  
às demandas sociais 

A produção de conhecimentos nas áreas de Serviço 
Social, como formação profissional, políticas públicas, ensino, 
terceiro setor, responsabilidade social e gerontologia social, 
estão no centro das investigações e ações de extensão 
do Núcleo de Pesquisas em Demandas e Políticas 
Sociais (Nedeps). 

O núcleo é composto por quatro grupos de 
pesquisa, abordando os seguintes temas: Demandas e 
Políticas Sociais (GPDEPS); e Gerontologia Social (GPGES);   
Teoria Marxiana, Ensino e Políticas Públicas (GTEMPP); 
Políticas de Ensino Superior e Formação (GPESF); 

Em parceria com grupos de pesquisa da Faculdade 
de Serviço Social, prefeituras municipais e o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul são promovidas capacitações 
sobre a Política de Assistência Social e Sistema Único de 
Assistência Social. Os eventos capacitaram mais de 800 
pessoas. O núcleo também assessora instituições de 
fomento à pesquisa e ao ensino, como CNPq, Capes e 
Fapergs, na análise de projetos de investigação, além de 
participar de comitês de avaliação de revistas científicas 
e manter convênios com instituições latino-americanas, 
asiáticas e europeias. 

O intercâmbio de conhecimentos é feito a partir 
de participações em congressos e redes internacionais 
de investigação, pesquisas de professores e estudantes, 
publicações e eventos conjuntos. 

Além das repercussões decorrentes de estudos, 
artigos, trabalhos técnicos, assessorias e parcerias, o Nedeps 
realiza atividades de extensão como a Matinê das Duas 
– Cine Comentado e o Grupo Trocando Ideias, ambas 
destinadas a idosos da comunidade de Porto Alegre. 

Somando o tempo em que os trabalhos eram 
realizados no Centro de Pesquisas em Serviço Social, de 
1985 a 1995, o Nedeps completou, em 2010, 25 anos. Nesse 
período foram formados mais de 100 alunos de iniciação 
científica, cerca de 60 mestres e 17 doutores, além de 
professores em pós-doutoramento.  

Faculdade de Serviço Social School of Social Services

responses to social 
requirements by the 
academy

Development of knowledge in the areas of Social 
Services, such as professional training, public policies, 
teaching, third parties, social responsibility, and social 
gerontology are the core of research and extension 
activities developed by the Research Nucleus on 
Social Requirements and Policies (NEDEPS).

The Nucleus is composed of four research 
groups addressing the following subject matters: 
Social Requirements and Policies (GPDEPS); and Social 
Gerontology (GPGES); Marxist Theory, Teaching, and 
Public Policies (GTEMPP); Higher Teaching and Training 
Policies (GPESF). 

In partnership with research groups of the 
School of Social Services, municipal prefectures and 
the Government of the state of Rio Grande do Sul, 
training on Social Assistance Policy and Unified System 
of Social Assistance is provided. Such events have trained 
over 800 people. The faculty working at the nucleus 
also provides consultancy to institutions promoting 
research and teaching, such as CNPq, CAPES, and 
FAPERGS, as reviewers for analyzing research projects, 
and integrates the editorial board of scientific journals. 
Projects, publications, and joint events also are developed 
in collaboration with several Latin American, Asian, 
and European institutions producing a rich knowledge 
exchange with the international research network.

For the general community, NEDEPS develops some 
extension activities, such as the projects Matinee at Two – 
Commented Movies and the Exchanging Ideas Group, both 
targeting at elderly people from Porto Alegre city.

In 2010 NEDEPS celebrates 25 years of work, 
including the period from 1985 to 1995 when the 
research structure was named Research Center on Social 
Work. Over 100 undergraduate students with research 
scholarships, 60 Master’s and 17 Doctoral students and 
post-doctoral fellows were mentored by faculty members 
working at NEDEPS.
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pobreza e políticas  
sociais em debate

Serviço Social, Direito, Economia, Sociologia, 
Contabilidade e Administração são alguns dos saberes 
representados por professores e alunos que participam 
das investigações e projetos desenvolvidos pelo Núcleo 
de Pesquisa em Política e Economia Social (Nepes). 
O Núcleo, liderado pelos professores Carlos Nelson dos 
Reis e Berenice Couto, tem como foco o debate sobre a 
pobreza, as políticas sociais e econômicas, com ênfase no 
sistema brasileiro e latino-americano.

Os estudos produzidos impactam tanto na formação 
de recursos humanos qualificados para a docência como 
para o exercício profissional na área das ciências sociais 
aplicadas. Atualmente existem 11 doutorandos e uma 
mestranda em orientação.

A participação de grupos de diferentes partes do 
Brasil nas pesquisas, como é incentivada pelo Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad), do Ministério 
da Educação, tem obtido resultados positivos. Um exemplo 
é o trabalho que envolveu pesquisadores da Universidade 
Federal do Maranhão e da PUC São Paulo. Por meio de 
um convênio internacional estuda-se sobre proteção social 
brasileira e cubana, tendo como parceiros a Universidade 
Federal do Espírito Santo e o Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas, de Cuba. Os dados das 
pesquisas contribuirão para avaliar o desenho e a efetividade 
da proteção social nos dois países.  

As ações do Nepes nos estudos e capacitação de 
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUS) 
destacam nacionalmente o Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da PUCRS. As pesquisas sobre os impactos 
econômicos, tanto no que se refere à macroeconomia 
quanto às formas de organização para enfrentamento da 
questão social, foram estudadas pelo professor Carlos 
Nelson dos Reis no Centre d’Economie de l’université de 
Paris Nord, na Universidade Paris 13, entre 2008 e 2009. 
Os resultados desse trabalho têm impactado nos estudos 
produzidos pelo doutoramento de alunos do Núcleo. 

debating poverty and 
social policies

Social Services, Law, Economy, Sociology, 
Accounting and Business are some of the fields of 
knowledge represented by professors and scholars 
developing research projects at the Nucleus of 
Research on Social Policies and Economy (Nepes). 
The Nucleus, led by Dr. Carlos Nelson dos Reis and Dr. 
Berenice Couto, focuses on debating poverty, social and 
economic policies, with emphasis on the Brazilian and 
Latin American systems. The research projects are linked 
with the academic and professional training of qualified 
human resources in the Applied Social Sciences area. At 
present, 11 Master’s and Doctoral students are mentored 
by faculty members of the PUCRS Graduate Program in 
Social Services.

The research in collaboration with groups from 
different parts of Brazil, such as the Federal University of 
Maranhão and the PUC of São Paulo, as encouraged by 
the National Academic Cooperation Program (Procad) 
of the Ministry of Education, has yielded positive results. 
By means of an international agreement, studies on 
Brazilian and Cuban social protection are carried out 
in collaboration with the Federal University of Espírito 
Santo, and the National Institute of Economic Research 
of Cuba. The research data will contribute to evaluate 
the design and effectiveness of social protection in both 
countries.

Nepes also develop activities related to 
institutional studies and training of workers of the 
Brazilian Unified System of Public Health (SUS) [for its 
acronym in Portuguese], which have received national 
acknowledgment. The project Research on Economic 
Impact as macroeconomy and organization means to face 
social issues was conducted by Dr. Carlos Nelson dos 
Reis at the Centre d’Economie de l’université de Paris 
Nord, at Paris University 13, between 2008 and 2009. 
The outcome of such work has significantly advanced the 
studies carried out by scholars and students at Nepes.

Faculdade de Serviço Social School of Social Services
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estudos e soluções  
para diferentes formas 
de violência

As pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Estudos 
e Pesquisa em Violência, Ética e Direitos Humanos 
(Nepevedh), liderado pela professora Patrícia Grossi, 
contribuem com subsídios para políticas públicas. Estão 
vinculados ao Nepevedh os seguintes grupos de estudos 
e pesquisa: em Violência (Nepevi); em Ética e Direitos 
Humanos (Gepedh); em Acessibilidade e Diversidade 
(Gepad); e de Estudos da Paz (Gepaz).

No Nepevi, destaca-se a pesquisa Identificação do 
Bullying nas Escolas: Estratégias de Prevenção, que mapeou 11 
escolas públicas e privadas de Porto Alegre (RS), envolvendo 
1.220 crianças e adolescentes. Os dados coletados serviram 
para outra pesquisa que acompanhou, monitorou e avaliou a 
implementação de círculos restaurativos em escolas-piloto. 
Esse mecanismo de resolução não violenta de conflitos 
agradou a 80% dos participantes e foi indicado na Lei 13.479 
como um dos componentes da política anti-bullying do 
governo do Rio Grande do Sul. 

No Gepedh é feito um estudo longitudinal 
no monitoramento e avaliação de práticas de justiça 
restaurativa, desenvolvidas na justiça juvenil e nos 
programas de atendimento socioeducativos de Porto 
Alegre. Conforme os resultados, adolescentes que passaram 
por procedimentos restaurativos na aplicação da medida 
socioeducativa demonstraram menor reincidência no ato 
infracional em relação aos submetidos somente ao processo 
de justiça convencional.  

A pesquisa pioneira Condições de Acesso das Pessoas 
com Deficiência aos Bens Sociais do Rio grande do Sul é feita 
pelo Gepad. O objetivo é verificar como esses cidadãos têm 
acesso a instâncias sociais (saúde, educação, trabalho etc.) 
e ao mobiliário social no RS, tendo em vista a construção e 
qualificação de políticas públicas nessas áreas.

O Gepaz, de caráter interdisciplinar, reúne professores 
e alunos de pós-graduação das áreas da Matemática, Direito, 
Teologia, Filosofia e Educação, além de profissionais que 
atuam na promoção da cultura de paz. O grupo tem reuniões 
abertas à comunidade e desenvolve atividades de extensão 
incentivando ações de enfrentamento à violência. 

Faculdade de Serviço Social School of Social Services

studies and solutions 
to different forms of 
violence

Research developed at the Nucleus of Studies 
and Research on Violence, Ethics, and Human 
Rights (Nepevedh), led by Dr. Patrícia Grossi, was 
awarded with grants, and its findings have been used for 
public policies. The following study and research groups 
are linked to the Nepevedh: on violence (Nepevi); on 
ethics and Human Rights (Gepedh); on accessibility and 
diversity (Gepad); and peace studies (Gepaz).

At Nepevi, the project “Bullying Identification at 
Schools: Prevention Strategies” is one of the Nucleus’ 
highlights. This research has mapped 11 public and private 
schools in Porto Alegre (RS), involving 1,220 children and 
teenagers. Data gathered were used to monitor, to assess, 
and to implement restorative circles in pilot-schools. Such 
method of non-violent dispute resolution has satisfied 
80% of participants and has been appointed in Law 13479 
as one of the components of anti-bullying policies by the 
government of the state of Rio Grande do Sul, Brazil.

At Gepedh, researchers carried out longitudinal 
studies on the monitoring and assessment of restorative 
justice practices, developed in juvenile justice and in the 
socio-educational attention programs of the city of Porto 
Alegre. Findings have shown that teenagers who had 
undergone restorative processes in the application of 
socio-educational measures showed lower relapse in the 
law-breaking attitude than those who just underwent the 
conventional justice process.

“Access Conditions to Social Services by 
Impaired People”, a pioneer research, will be carried 
out by Gepad. Their objective will be to verify the way 
those citizens access social resources (health, education, 
employment, etc) and social equipment in the state of Rio 
Grande do Sul, aiming at the creation and improvement of 
public policies in the field.

Gepaz is an interdisciplinary team gathering 
faculty members and graduate students in the areas of 
Mathematics, Law, Teology, Philosophy, and Education, jointly 
with professionals promoting the culture of peace. The 
team holds meetings open to the community and carries 
out extension activities fostering anti-violent behavior.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Grupo Família, Serviço Social e Saúde (GFASSS)
Maria Isabel Barros Bellini maria.bellini@pucrs.br

Family, Social Services, and Health (GFASSS)

Grupo de Estudos de Paz (GEPAZ)
Patricia Krieger Grossi pkgrossi@pucrs.br

Studies on Peace (GEPAZ)

Grupo de Estudos e Pesquisa em Violência (NEPEVI)
Patricia Krieger Grossi pkgrossi@pucrs.br

Study and Research Group on Violence (NEPEVI)

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Assistencia Social (GEPsTAS)
Gleny Terezinha D. Guimaraes gleny@pucrs.br

Study and Research Group on Work and Social Assistance (GEPsTAS)

Grupo de Estudos em Políticas de Ensino Superior e Formação em Serviço Social
Ana Lúcia Suarez Maciel ana.suarez@pucrs.br

Studies on Politics for Higher Education and Education in Social Services

Grupo de Estudos sobre Incubadoras Sociais Solidárias (GEISSOL)
Gleny Terezinha D Guimaraes gleny@pucrs.br

Studies on Social Solidarity Incubators (GEISSOL)

Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e Politicas Públicas
Jane Cruz Prates jprates@pucrs.br

Studies on Marxism Theory, Teaching, and Public Policies

Grupo de Pesquisa em Acessibilidade e Diversidade
Idília Fernandes idilia.fernandes@pucrs.br

Research in Accessibility and Diversity

Grupo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais (GEDEPS)
Leonia Capaverde Bulla lbulla@pucrs.br

Social Demands and Policies (GEDEPS)

Grupo de Pesquisa em Economia do Bem Estar Social 
Carlos Nelson dos Reis cnelson@pucrs.br

Economy of the Social Well-Being

Grupo de Pesquisa em Gerontogia Social 
Leonia Capaverde Bulla lbulla@pucrs.br

Social Gerontology

Grupo de Pesquisa em Proteção Social e Direitos Sociais 
Berenice Rojas Couto berenice.couto@pucrs.br

Social Protection and Social Rights

Grupo de Pesquisas e Estudos em Ética e Direitos Humanos (GEPEDH) 
Beatriz Gershenson Aguinsky aguinsky@pucrs.br

Ethics and Human Rights (GEPEDH)

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais (NEDEPS)
Leonia Capaverde Bulla lbulla@pucrs.br

Social Demands and Policies (NEDEPS)

Núcleo de Estudos em Políticas e Economia Social (NEPES)
Berenice Rojas Couto berenice.couto@pucrs.br

Studies on Policies and Social Economy (NEPES)

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Violência, Ética e Direitos Humanos (NEPEVEDH)
Patricia Krieger Grossi pkgrossi@pucrs.br

Studies on Violence, Ethics, and Human Rights (NEPEVEDH)

Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI)
Maria Isabel Barros Bellini maria.bellini@pucrs.br

Work, Health, and Intersectoriality (NETSI)

Faculdade de Serviço Social 
School of Social Services
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Movimentação de alunos no Campus da PUCRS.

Students at the PUCRS campus.


