NEATS – Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor

Atividades 2020

O Núcleo faz parte do Programa de Estudos Pós Graduados em Administração da FEA/PUC-SP
e está cadastrado desde 2000 no CNPQ com as linhas de pesquisa Gestão de Organizações Sem
Fins Lucrativos e Gestão Social e Terceiro Setor.
As atividades do NEATS são alinhadas em três eixos:
•
•
•

Ensino: Encontros Temáticos mensais, palestras, cursos livres, de especialização e extensão
no Cogeae e mediante demanda
Pesquisa: desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e/ou contratadas
Extensão: estabelecer relações com setores da sociedade, integrando a Universidade à
comunidade

Site:
http://www.pucsp.br/neats/
Cadastro CNPq
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2817641266958566
Coordenação:
Prof. Dr. Luciano Antônio Prates Junqueira – Coordenador
http://lattes.cnpq.br/3186420006807999
Prof. Dr. Roberto Sanches Padula – Coordenador
http://lattes.cnpq.br/5121172520388306

Cursos oferecidos pelo Neats, por meio da Cogeae/PUC-SP
•
•

Especialização
o Gestão de Projetos Sociais em Organizações do Terceiro Setor
Extensão
o Elaboração de projetos sociais - 1º e 2º semestres
o Compliance em Organizações da Sociedade Civil - 2º semestre
o Captação de Recursos e Gestão de Parcerias em Organizações da Sociedade Civil –
2º semestre
o Comunicação e Marketing para Organizações da Sociedade Civil – 2º semestre
o Gestão da cooperação, negociação e conflito em organizações da sociedade civil –
2º semestre
o Gestão de Organizações da Sociedade Civil na Pandemia da Covid-19 – 2º semestre

Encontros Temáticos Neats (palestras)

Os Encontros Temáticos Neats são encontros mensais com especialistas e profissionais para
discutir questões relacionadas à Gestão do Terceiro Setor, Novo Marco Regulatório, Políticas
Públicas e outros temas relevantes para dirigentes de organizações da sociedade civil, bem
como seus funcionários, voluntários e para a comunidade em geral.
A partir de março/2020 passaram a ser realizados de modo on-line.
•

Aula aberta – Gestão Social – 03/03/2020 com 210 inscritos, 92 presentes
Nesta aula aberta gratuita foi visto um panorama sobre as questões mais relevantes e
atuais da área de gestão de projetos sociais em organizações da sociedade civil (OSCs). Na
programação foram abordados 7 temas centrais, cada um conduzido pelo professor
especialista da área no curso de especialização da PUC-SP.

•

Desafios para Implementação do MROSC em municípios (Lei n.º 13.019/2014) 05/03/2020 117 inscritos, 40 presentes
O debate foi sobre a implementação da Lei n.º 13.019/2014, com a presença da Secretáriaadjunta de Gestão do Município de São Paulo.

•

Articulações de sociedade civil por um ambiente regulatório mais favorável em tempos de
crise - 16/04/2020 (live) com 130 inscritos, 122 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=P4HqPHHIdww&t=1s
O debate foi sobre as articulações de sociedade civil em torno de um ambiente regulatório
mais favorável em tempos de crise.

•

Comunicação e Captação de Recursos em tempos de Covid-19 - 14/05/2020 (live) com 130
inscritos, 124 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=P1vMIQt8NcQ&list=PL99vyy3Wwlvonw1b6MX2ESUo
HOrcJKPWG
O debate foi sobre como as OSCs estão enfrentando a crise.

•

Economia de Francisco e Clara e as Organizações da Sociedade Civil - 04/06/2020 (live)
com 111 inscritos, 407 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=wVLCQjmNXCg&t=16s
O debate foi sobre a economia de Francisco e Clara sobre e a participação das OSCs na
construção de uma nova economia mais humana e que respeite o meio ambiente.

•

Publicização de dados no campo da sociedade civil: o que divulgar e por quê? - 16/07/2020
(live) com 63 inscritos, 246 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=y9TmVyZgkCE
O debate foi uma conversa virtual sobre a Publicização dos dados no campo da sociedade
civil: o que divulgar e por quê? Foi debate à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e da Lei de Acesso à
Informação (LAI), no contexto de criminalização burocrática das OSC e movimentos sociais.

•

Comunidade de Heliópolis: contexto atual e gestão social na pandemia do Covid-19 10/09/2020 (live) com 37 inscritos, 136 visualizações

https://www.youtube.com/watch?v=WWE3giKsGvc
Nesta edição tivemos a apresentação e debate sobre o estudo que analisou novas
iniciativas de gestão social para enfrentar os efeitos da COVID-19 sobre as periferias que
surgiram a partir da articulação entre organizações locais da sociedade civil e seus
parceiros. A pesquisa apresenta, além da mobilização de Heliópolis, os exemplos das
articulações em Paraisópolis e no Real Parque, comunidades de grande vulnerabilidade
social na Zona Sul de São Paulo.
•

Seminário Liberdade de Associação no Direito - 27/10/2020 (live) com 10 inscritos, 233
visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=k7O109t8SPQ
Este evento aconteceu como etapa final do projeto “Liberdade de Associação na
Universidade”, que se propôs a contribuir para ampliar a promoção do estudo do direito
da liberdade de associação e das organizações da sociedade civil na formação dos
estudantes de Direito. Na ocasião, professores que coordenam iniciativas de ensino,
pesquisa e extensão nesta temática, em diferentes Faculdades de Direito do país,
trouxeram suas perspectivas sobre os desafios e oportunidades da inserção do assunto na
graduação em Direito. Foi realizado também o lançamento do material prático em
formato de “pílulas de conhecimento”, que visa oferecer à comunidade acadêmica em
geral, dinâmicas para introduzir discussões relativas ao Direito das Organizações da
Sociedade Civil nas disciplinas já existentes.

Participação em projetos de pesquisa e de extensão
Fundação São Paulo: Grupo de Trabalho Parcerias e Captação de Recursos (Padula, R. S.)
Os objetos são verificar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social e a
sustentabilidade da instituição, mas que se diferenciam de suas ações rotineiras, como
cursos e atendimentos permanentes, por exemplo. É escopo do grupo de trabalho:
projetos e parcerias interinstitucionais, eventos desenvolvidos1, locações de espaços e
serviços oferecidos pela FUNDASP e suas mantidas. Esse, então, é um recorte
específico – porém de alta relevância – das ações de sustentabilidade da instituição.
Início em 2019, em andamento. Fomento: Fundasp
Fundo Estadual do Idoso: Diagnóstico Socioterritorial para a pessoa idosa na cidade de São
Paulo: construção de subsídios para a defesa de direitos e para a capacitação de conselheiros
(Padula, R. S.)
Identificar, mapear e analisar as demandas, oferta e acesso a serviços e ações que
envolvam proteção, promoção e defesa da pessoa idosa a fim de subsidiar o controle
social nos processos de planejamento, avaliação dos serviços, defesa de direitos sociais
e civis da pessoa idosa. Identificar, caracterizar e mapear as condições de vida e
necessidades da pessoa idosa, bem como os recursos existentes na cidade de São
Paulo (nas áreas de saúde, educação, assistência social, lazer, cultura e esporte);
Identificar, caracterizar e mapear a organização das ofertas entre os diferentes
serviços que envolvam cuidado, atendimento, promoção de autonomia, integração e
participação da pessoa idosa na sociedade; Identificar a percepção de idosos e de

idosos usuários dos serviços sobre o envelhecimento e sobre as barreiras existentes no
âmbito dos serviços, do território e da família; Identificar a percepção de organizações
representativas e/ou de defesa dos direitos dos idosos, de membros do Conselho
Municipal de Idoso e de membros do Conselho Estadual do Idoso sobre a existência de
barreiras que dificultem o acesso e permanência da pessoa idosa em serviços, projetos
e programas em cada área de política pública; analisar a relação entre as necessidades
identificadas, a percepção da pessoa idosa e do controle social e a oferta de serviços e
ações nas diversas áreas de política pública na cidade de São Paulo; Identificar e
discutir a priorização de problemas/estratégias para a promoção do envelhecimento
ativo da pessoa idosa na cidade de São Paulo e diminuição das barreiras de acesso, por
meio de oficinas/encontros públicos descentralizados com participação de
conselheiros municipais e estaduais, organizações/associações de referência da pessoa
idosa e a pessoa idosa usuária dos serviços.
Início em 2019, em andamento. Fomento: Fundo Estadual do Idoso
Mapeando caminhos possíveis: construção de base de dados com o uso das tecnologias de
informação a partir do reconhecimento dos serviços públicos e público-privados do município
de São Paulo (Padula, R. S.)
Este projeto, tendo como (dupla) dimensão o fortalecimento da formação profissional
de alunos da graduação e o aperfeiçoamento da atividade extensionista da
universidade, busca a construção de uma base de dados a partir dos equipamentos
alocados nas áreas de assistência, saúde, educação, cultura/lazer, esporte, habitação e
transporte do município de São Paulo, incluindo os serviços oferecidos pelos mesmos e
seus fluxos de atendimento. Esta proposta partiu da necessidade de garantir uma
prestação de serviços qualificada aos usuários da Clínica Psicológica Ana Maria
Poppovic, vinculada à PUC-SP, especialmente no que se refere à melhoria de acesso
aos direitos sociais. Pretende-se, ainda, refletir sobre a contribuição que as Tecnologias
de Informação podem oferecer ao trabalho dos vários profissionais que ali realizam
seus atendimentos. A construção dessa proposta (atualização, ampliação e forma para
disponibilização de informações) nos levou, enquanto supervisora e estagiárias de
Serviço Social na Clínica, a percorrer um longo caminho de contatos, dentro e fora da
universidade. Fomos percebendo que se tratava de um projeto para além do lócus
daquele serviço. Atualizar, organizar e compartilhar informações de forma centralizada
acerca dos equipamentos públicos e público-privados nas mais diversas áreas, acima
mencionadas, não só ampliaria a qualidade dos atendimentos da clínica como também
atenderia demandas de diversos serviços e públicos, internos ou externos à
universidade. Vai-se desenhando, assim, a necessidade de pensar um sistema de
levantamento, atualização, processamento e hospedagem de informações na
estrutura da universidade e que pudesse servir aos interesses da comunidade
acadêmica.
Início em 2020, em andamento. Fomento: edital PUC-SP
Proposição de ações visando à adoção de ensino híbrido na graduação da PUC-SP: pesquisa
aplicada à docência (Padula, R. S.)
O objetivo é “estimular e fomentar a realização de pesquisa para analisar e avaliar o
ensino remoto realizado na PUC/SP de março a dezembro/2020”. Esta pesquisa
pretende inquerir alunos de graduação da PUC-SP, visando compreender as

percepções dos estudantes universitários quanto às atividades acadêmicas ocorridas
virtualmente durante o ano de 2020. Paralelamente, pretende verificar junto aos
professores a aceitação e uso de tecnologia. Como resultado final, temos o objetivo de
propor práticas para adoção de ensino híbrido na universidade.
Início em 2020, em andamento. Fomento: edital PUC-SP
UPM - União Popular de Mulheres do Campo Limpo e Adjacências (Cecchini, V. K., Padula, R.
S.)
A UPM tem 6 unidades: a Casa da Mulher, três Núcleos de Convivência do Idoso, um
Centros de Defesa e Convivência da Mulher e uma casa de Acolhimento. Estes projetos
oferecem serviços como atendimento social e psicológico, orientação e
encaminhamento jurídico, além de programas educativos, de integração e de saúde,
buscando promover o resgate da cidadania, autoestima e condições para a superação
de situações de vulnerabilidade e violência. A população atendida pela UPM é formada
por uma camada da população em condições de extrema vulnerabilidade, em especial
mulheres vítimas de violência, idosos, jovens e adultos que não tiveram acesso à
alfabetização e capacitação profissional e famílias que vivem em moradias precárias.
O objetivo do projeto é auxiliar na elaboração de propostas para entrada em editais,
com foco em geração de renda para a população e melhoria da comunicação da
instituição.
Início em 2019, em andamento
Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa e
cidadania no Brasil: caminhos para equidade e a transformação social (Aguerre, P. J. H.)
O presente projeto toma o desenvolvimento socioambiental sustentável como
referência fundamental para alavancar pesquisas e discussões sobre dois temas que
tem relações entre si: a responsabilidade social corporativa e as responsabilidades e
prerrogativas dos cidadãos em relação ao contexto social e político, aqui denominado
de cidadania ativa. O estudo da responsabilidade social corporativa ou empresarial
será realizado no campo teórico e da pesquisa acadêmica, bem como por meio de
estudos de casos e experiências de aplicação. O desenvolvimento socioambiental e a
inclusão social se relacionam fortemente aos ODSs Objetivos de desenvolvimento
sustentável, à Agenda Habitat e diversos outros Pactos e documentos internacionais
que fornecem parâmetros de avaliação, diagnóstico e acompanhamento das
estratégias de desenvolvimento – desde o nível local, até o nível nacional e interpaíses.
Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa se propõe a desenvolver pesquisas e
ações nesse campo temático e a partir da busca de instrumentalização dos ODSs na
realidade brasileira. Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa, Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis, responsabilidade socioambiental, princípios
orientadores em Direitos Humanos da ONU, Trabalho Decente
Início 2019, em andamento
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Participação em eventos
XXIII SEMEAD - Seminários em Administração realizado pela Universidade de São Paulo, dias
25, 26 e 27 de novembro de 2020
•

Padula, Roberto Sanches
o Líder do tema Gestão Social e Organizações do Terceiro Setor
o Pesquisador Sênior de Sessão Sapiens
o Avaliador

Trabalhos de conclusão do curso de especialização
Projetos desenvolvidos (e sendo executados de fato)
•
•
•
•

Locomotiva do bem Peruíbe - movimento socioambiental
O site como ferramenta qualitativa e sustentável das ações no lar som Luiz Caburlotto
Centro de convivência para jovens e adultos com múltiplas deficiências em Santana de
Parnaíba e região
Impacto público: o primeiro emprego do jovem vulnerável no brasil

Trabalhos acadêmicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impactos dos recursos digitais nas interações sociais do idoso
O papel da liderança feminina no empreendedorismo social
A proteção à mulher em situação de violência doméstica nos municípios de Barueri,
Osasco e Carapicuíba
Um estudo sobre a população negra no direito à cidade
A dimensão social das ações missionárias: o projeto solicitude
A importância dos vínculos de meninas em medidas socioeducativas de internação para
(re)integração à sociedade
Terceiro setor e escola pública: um campo em disputa
Relacionamento digital no terceiro setor
Impactos dos recursos digitais nas interações sociais do idoso
As organizações da sociedade civil e o código de conduta
Voluntariado empresarial: como grandes empresas contribuem para soluções de
problemas sociais

