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Grupo de Pesquisa para Desenvolvimento Humano
Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC – SP
Relatório das atividades 2009: cotejamento entre o planejado e o
cumprido
1)

Pesquisa
a)

levantamento, desenvolvimento e implementação do sistema de custo por
procedimento
no
campo
da
Cardiologia
(Diagnóstico
de
cineangiocoronariografia; Intervenção para Desobstrução coronariana Angioplastia - Angioplastia associado stents intracoronários - - Angioplastia
associado stents intracoronarios e com drogas associadas).
Financiamento: Ministério da Saúde
Pesquisadores: Rosa Maria Marques (coordenadora), Áquilas Mendes,
Marcel Guedes Leite, Renata Moura Sena, Mariana Ribeiro Jansen Ferreira e
Estela Capelas Barbosa.
Situação: em andamento, com data de término para início de maio de 2010.

b)

levantamento, desenvolvimento e implementação do sistema de custo por
procedimento no campo da Cadeia de Assistência do Tratamento de Câncer
de Mama (Diagnóstico; Indicação Terapêutica Cirúrgica; Indicação
Terapêutica de Quimioterapia e Radioterapia).
Financiamento: Ministério da Saúde
Pesquisadores: Rosa Maria Marques (coordenadora), Áquilas Mendes,
Marcel Guedes Leite, Renata Moura Sena, Mariana Ribeiro Jansen Ferreira e
Estela Capelas Barbosa.
Situação: em andamento, com data de término para início de maio de 2010.

c)

Elaboração de índice de valorização do pacto pela saúde, em nível estadual e
municipal.
Pesquisadores: Áquilas Mendes (coordenador), Marcel Guedes Leite, Rosa
Maria Marques e Roberto Aparecido Moreira.
Situação: terminado em dezembro de 2009.

d)

Elaboração de curso de longa distância e presencial em Economia da Saúde
para Anvisa.
Financiamento: MS
Pesquisadores: Rosa Maria Marques (coordenadora), Áquilas Mendes e
Marcel Guedes Leite
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Situação: a proposta inicial do curso foi aprovada. Sua aplicação precisa ser
desenvolvida. O início do curso está previsto para o segundo semestre de
2010.
e)

Elaboração e submissão do projeto de pesquisa Mercado de Trabalho e
Previdência Social junto ao BNDES / Anpec, em parceria com o Grupo de
Pesquisas em Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia .
Pesquisadores: Anita Kon, Marcel Guedes Leite, Camila Kimie Ugino e
Rosa Maria Marques
Situação: em andamento, com data para finalização em maio de 2010.

f)

Elaboração do projeto Estudo setorial da Terapia Renal Substitutiva
Financiamento: Ministério da Saúde
Pesquisadores: Áquilas Mendes, Rosa Maria Marques, Marcel Guedes Leite,
Estela Capelas Barbosa, Mariana Ribeiro Jansen Ferreira e Renata Moura
Sena.

2)

Parcerias / Convênios
a)

Sorbonne – Université Paris 1
• Publicação de texto sobre mercado de trabalho e previdência social na
França e no Brasil;
Situação: artigo sobre o Brasil já foi enviado para os parceiros na França;
os autores são: Rosa Maria Marques, Estela Capelas Barbosa e Miguel
Huertas Neto.
• Curso para alunos da pós-graduação e graduação com Remy Herrera em
fim da primeira semana e início da segunda semana de junho de 2009
Situação: o curso foi cancelado por motivo de doença na família do
professor.

b)

Universidade de Havana (Cuba) – parceria com o Programa de PósGraduação em Políticas Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo e
com o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS - projeto
de pesquisa “Sistemas de proteção social brasileiro e cubano”, financiado
pelo CNPq (processo n° 620006/2008-0).
Pesquisa em andamento.
• Pesquisadores: Rosa Maria Marques, Áquilas Mendes, Camila Kimie
Ugino, Patrick Rodrigues de Andrade e Mariana Batich.
• Foram realizadas duas Missões, a primeira, ao final de junho, na UFES;
e a segunda, ao final de outubro, na PUCRS. A terceira Missão está
planejada para os dias 11 e 12 de março de 2010, na PUCSP. A quarta
missão será em Havana, em Cuba, durante o mês de abril de 2010.
• O processo para o estabelecimento do convênio entre as instituições
envolvidas está em andamento.
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3)

4)

Organização de eventos
a)

Encontro anual da SEP (Junho-2009);
Participantes do núcleo: Mariana Ribeiro Jansen Ferreira, Renata Moura
Sena, Cássia Bölmer Galvão, Ricardo Tamashiro e Rosa Maria Marques
Situação: atividade concluída

b)

Encontro anual dos pesquisadores da área de Saúde da PUC-SP (26, 27 e 28
de maio-2009)
Participantes do núcleo: Ana Carolina Paes de Barros Boyadjian, Marcelo
Álvares de Lima Depieri e Adalberto Oliveira da Silva.
Situação: atividade concluída.

Participação em Congressos Nacionais e Internacionais
Objetivo: 8 artigos aprovados em congressos, encontros, colóquios nacionais ou
internacionais com base nas pesquisas realizadas pelos professores e alunos membros
do PDH. No caso desses últimos, a ênfase recai sobre os temas das dissertações.
Participação efetiva:
a) alunos
1) Camila Kimie Ugino - A Previdência Social: da Constituição à reforma de
Lula. VII Semana de Economia da PUC SP. São Paulo, 2009.
2) Patrick Rodrigues Andrade - A Previdência Social: da Constituição à reforma
de Lula. VII Semana de Economia da PUC SP. São Paulo, 2009.
3) Miguel Huertas Neto, Rafael Soares Serrao e Crystiane Leandro Peres.
Negociações coletivas no Brasil: a luta dos trabalhadores por reajustes salariais
em diferentes contextos políticos econômicos. XI Encontro da Associação
Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET). Campinas, ABET.
b) professores
1) Áquilas Mendes e Rosa Maria Marques – Crônica de uma crise anunciada: o
financiamento do SUS sob a dominância do capital financeiro; XIV Encontro
Nacional de Economia Política, são Paulo, SEP. Anais do XIV Encontro Nacional
de Economia Política.
2) Áquilas Mendes e Rosa Maria Marques - Crônica de uma crise anunciada: o
financiamento do SUS sob a dominância do capital financeiro; XII Encontro de
Pesquisadores da PUCSP na área da Saúde. São Paulo, PUCSP.
3) Áquilas Mendes e Rosa Maria Marques - CUBA e os 50 anos da revolução:
resistência, triunfos e desafios; XIV Encontro Nacional de Economia Política, são
Paulo, SEP. Anais do XIV Encontro Nacional de Economia Política.
4) Áquilas Mendes e Rosa Maria Marques - CUBA e os 50 anos da revolução:
resistência, triunfos e desafios; 6º Colóquio Marx / Engels. Campinas.
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5) Áquilas Mendes. Marcel Guedes Leite e Rosa Maria Marques - Índice de
valorização de desempenho em saúde: metodologia de alocação de recursos
financeiros no Brasil. 11ª Conferência Nacional de Economia da Saúde,
organizada pela Associação portuguesa de economia da saúde.
6) Rosa Maria Marques, Marcel Guedes Leite, Áquilas Mendes e Mariana Ribeiro
Jansen Ferreiraa. Discossing the role of the Programa Bolsa Família in the 2006
Brazilian presidential election. 6 th International Conference Developments ins
Economic Theory and Policy. Bilbao, Espanha.
7) Áquilas Mendes e Rosa Maria Marques - Os impasses da saúde pública
brasileira sob a dominação do capital financeiro. XI encuentro Internacional de
Economistas sobre globalización y Problemas del Desarrollo. Associación de
economistas de America Latina y de Caribe. Havana.
5)

Publicações de livros
a)
O Brasil sob a nova ordem. Editora Saraiva. Lançamento em 02 de outubro
de 2009. Publicação coletiva de diversos integrantes do núcleo.
b)
O que é capital fictício e sua crise. Editora Brasiliense. Lançamento em
dezembro de 2009. Autores: Rosa Maria Marques e Paulo Nakatani.

6)

Publicações de artigos
Situação: vários. Ver o currículo dos integrantes do grupo de pesquisa.

7)

Atividades permanentes
a)

Observatório da crise:
• Atualização do segundo dossiê marxista sobre a crise
Responsável: Patrick Rodrigues de Andrade
Situação: terminado e disponível no site do programa.
• Organização de 02 rodadas de discussão com convidados internos e
externos.
Programação: conferência com François Chesnais (Sorbonne, Paris XIII)
em agosto; debate com convidados internos em setembro;
Situação: realizada a conferência de Chesnais em 11 de agosto.
Elaboração de dois artigos acadêmicos: um teórico e outra que analise as
medidas adotadas para combater a crise, em especial no Brasil.
Situação: o artigo teórico resultou na elaboração do livro O que é capital
fictício e sua crise, mencionado anteriormente. O artigo sobre o Brasil
resultou no texto O Brasil e a crise econômica: apenas uma marolinha?,
que integra livro a ser publicado na Argentina, de Rosa Maria Marques e
Paulo Nakatani e, uma versão modificada, a revista do Departamento de
Economia da PUCSP. Tarefa concluída.

b)

Apresentação das pesquisas referentes às dissertações e iniciação dos
alunos membros.
Situação: em 30 de março foram apresentados e discutidos os projetos de
pesquisa dos alunos Marcela Boscatti (O ajuste fiscal no Real: os entraves ao
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avanço da Política Social – Iniciação Científica); Joanito Teixeira Machado
(Política monetária restritiva e desequilíbrio fiscal no Brasil pós-Plano Real)
e Paulo Van Noije (A dinâmica do Balanço de Pagamentos brasileiro entre
1953-63). Em 15 de setembro, a aluna Marcela apresentou o andamento de
sua pesquisa. Em 29 de setembro, Camila Kimie Ugino apresentou o estado
de sua pesquisa sobre A Previdência Social em Cuba. Em 13 de outubro, o
mestrando Patrick Rodrigues de Andrade apresentou as Interpretações
marxistas sobre a crise do capital no século XXI, como parte de sua pesquisa
para a dissertação.

8)

Elaboração e discussão de Projeto para análise de desempenho dos macro
setores de Infra-estrutura pós privatizações
Objetivo: realizar uma revisão da literatura e dos principais indicadores de
desempenhos nos setores de infra-estrutura com vista a analisar as políticas públicas
aplicadas no período recente e o papel das agências reguladoras.
Situação: em 30 de março foram apresentadas as linhas geras do projeto de pesquisa
Reformas na infra-estrutura: o caso energético, por Mônica Landi. O projeto não teve
andamento.

9)

Elaboração de curso de História Econômica fortemente baseado em filmes
Objetivo: discussão dos principais momentos da história econômica do Brasil e
América Latina baseado em filmes (previsão 2o semestre de 2009).
Situação: sem desenvolvimento.

10)

Desenvolvimento e implantação do Grupo de Pesquisa no site do programa.
Situação: o projeto foi desenvolvido e o site está em fase de implantação.

11)

Reuniões realizadas
§

19/02: discussão da programação e agendamento das reuniões/seminários.

§

02/03: apresentação dos projetos e atividades do núcleo para integrantes novos

§

19/03: Apresentação de critérios de auferimento de custos na área da saúde. Áquilas
Mendes

§

26/03: Discussão sobre a crise econômico/financeira – Debate atual. Rosa Maria
Marques

§

30/03: i) Apresentação dos projetos de pesquisas dos alunos Marcela Boscatti (O
Ajuste Fiscal no Real: Os entraves ao avanço da Política Social), Joanito Teixeira
Machado (Política Monetária Restritiva e Desequilíbrio Fiscal no Brasil pós-Plano

6
Real) e Paulo Van Noije (A Dinâmica do Balanço de Pagamentos Brasileiro entre
1953-63). ii) Apresentação do projeto de pesquisa de Mônica Landi (Reformas na
Infra-estrutura: O caso energético).
§

16/04: Apresentação do projeto de pesquisa na área de infra-estrutura (Mônica
Landi).

§

07/05: Apresentação e discussão do texto “O Brasil e a crise econômica: apenas
uma ‘marolinha’?”, da autora Rosa Maria Marques.

§

21/05: Apresentação e discussão do texto “Implosão financeira e estagnação: de
volta à economia real?”, dos autores John Bellamy Foster & Fred Magdoff, por
Patrick Rodrigues de Andrade.

§

15/09 – Apresentação do relatório de andamento da pesquisa O ajuste e a política
fiscal no Real: os entraves ao avanço da política social, por Marcela de Oliveira
Boscatti (iniciação científica).

§

29/09 – Apresentação do estado da pesquisa sobre a A Previdência Social em Cuba
– Camila Kimie Ugino.

§

13/10 – Apresentação do texto A previdência social no Brasil: de 1985 a 2008, por
Rosa Maria Marques, como resultado da pesquisa Cuba – Brasil, e apresentação,
por Patrick Rodrigues de Andrade, das Interpretações marxistas sobre a crise do
capital no século XXI

§

27/12 – Apresentação de Cássia Bölmer Galvão sobre o comércio
exterior e a atual crise.

