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NESFI – Ata da reunião realizada por videoconferência no dia 19 de maio de 2022 

 

Iniciada às 20h, a reunião prolongou-se até 22:30h e contou com a participação dos seguintes 

integrantes do Núcleo: Luciana Raimundo, que presidiu a reunião, Itamar Aguiar, Valdir Alvim, 

Tiago Mazzeti, Charles Machado, Sandy Ramírez, Thulio Pereira , Isaac Santos e Ary Minella, 

designado relator.  Artur Gouveia não pode participar pois se encontrava em aula e Vinicius 

Gallon por problema de saúde. Aprovou-se a pauta da reunião assim definida: apresentações, 

informes, levantamento das pesquisas em andamento, levantamento de interesse de estudos, 

início da discussão da programação para o semestre.  

I. Apresentações: 

Destaca-se na apresentação Charles Machado, novo membro do Núcleo, com formação em 

direito e interesse em plataformas digitais, inserção dos excluídos na economia digital, com 

passagem por Salamanca, com atuação em comércio internacional e literatura.  

II. Sobre os informes:  

1) Itamar narrou sobre as implicações do incêndio ocorrido em dependência do CFH, alertando 

para a restrição do uso e disponibilidade de aparelhos elétricos (como cafeteira) nos 

laboratórios. Também alertou sobre as mudanças ocorridas no portal do CNPq sugerindo que 

todos checassem seus dados assim como a inserção do Núcleo entre os Grupos de Pesquisa 

deste órgão de fomento.  

2) Ary comentou sobre a pesquisa que fez sobre os principais think tanks na Ucrania e suas 

fontes de financiamento. Pode assim identificar uma grande presença de governos e órgãos 

multilaterais da Europa, mas especialmente o financiamento direto do governo dos Estados 

Unidos (USAID, Departamento de Estado) e indireto por meio de organizações privadas (NED, 

CIPE) e fundações privadas daquele país, como a Open Society Foundation. Restrito a um 

espaço de seis páginas, o trabalho foi feito com possibilidade de publicação no Boletim do GT 

do CLACSO Estudos sobre Estados Unidos. Informou também sobre o próximo Congresso do 

CLACSO que vai ocorrer no México na segunda semana de junho no qual ele e Letícia Barboza 

apresentarão respectivos trabalhos. Mencionou ainda a entrevista de José Paulo Netto no 

programa 20 minutos com Breno Altman, do canal Opera Mundi, realizado no dia 16 de maio 

no qual o autor menciona os trabalhos que são realizados aqui na UFSC por este relator (ver 

José Paulo Netto: Democracia ou Revolução? 20 Minutos Entrevista – disponível no Youtube – 

detalhe: o programa dura muito mais que 20 minutos e a menção vai ocorrer mais para o final 

da entrevista). Thulio lembrou a relação entre think tanks e os investimentos em armas 

biológicas e o financiamento da campanha de Biden além da capacidade de reprodução das 

narrativas elaboradas por estes centros de pesquisa e formulação de políticas públicas. Charles 

comentou que, por suas atividades profissionais, tem conhecimento sobre os avanços 

tecnológicos que se desenvolveram na Ucrânia especialmente na área de nano satélites.   

3. Valdir explanou sobre a eleição para reitoria da UFSC e a posse do eleito professor Irineu. 

Também citou o livro que se encontra no prelo em Portugal, com 21 capítulos e inclui seu 

artigo e outro do Itamar. Mencionou ainda o convite do Professor José Maria para encontro no 

dia 29 de maio. O 15º Encontro de Economia Catarinense a ser realizado na cidade de Rio do 

Sul nos dias 9 e 10 de junho também foi objeto do informe.  

III. Levantamento das pesquisas em andamento: 
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1) Itamar mencionou o projeto realizado no período 2021/22 sobre o Impeachment da Dilma 

nas páginas da revista Isto É, incluindo dados de 2013 a 2016, com mais de mil páginas 

analisadas. O projeto a ser desenvolvido agora é sobre a política de comunicação do Governo 

Moisés e o bolsonarismo no Estado de Santa Catarina.   

2) Ary informou que está em andamento o projeto sobre think tanks na América Latina e suas 

conexões com os Estados Unidos (governo, corporações, universidades, fundações).  

3) Thulio tem como objeto de pesquisa a política energética brasileira, especialmente 

relacionada com derivados do petróleo, focando nas mudanças ocorridas e as recomendações 

da OCDE e da Agência Internacional de Energia no sentido de retirar subsídios aos 

combustíveis fósseis.  Interroga sobre os impactos sociais dessas mudanças e as implicações da 

guerra da Ucrânia sobre tais políticas.  

4) Desde o México, Sandy relatou sobre seu projeto de doutorado que analisa e compara as 

elites econômicas desse país e do Brasil. Esclareceu que já concluiu uma parte importante 

sobre as elites mexicanas e está trabalhando sobre os dados do Brasil. Com sua instancia de 

pesquisa já aprovada pela Universidad Nacional Autónoma de México, Sandy deverá 

permanecer entre nós no período de julho a dezembro de 2022, tendo o Nesfi como seu ponto 

de apoio.  Seja bem-vinda Sandy! 

5) Valdir informou que deverá elaborar um novo projeto e que sua atenção, entre outros 

aspectos, está voltada para a formação histórica da economia brasileira. Inclui a conformação 

do sistema financeiro em Portugal no período do descobrimento e o caráter de contingência 

ou não deste acontecimento. Está em pauta a Ordem de Cristo, os banqueiros da colônia. A 

projeção é trabalhar a partir dos vínculos que o pesquisador tem com a Universidade de 

Lisboa, na perspectiva de um programa de pós-doutorado.  Também enfatizou seu 

envolvimento com projetos de extensão junto ao Departamento de Economia e Relações 

Internacionais. Destacou a importância de projetos de formação e a possibilidade de 

estabelecer um trabalho conjunto com o Dieese e a Escola Sul. Lembrou os projetos de 

pesquisa de alunos que orientou sobre educação financeira.  

Com a manifestação de outros participantes da reunião foram lembrados os seguintes pontos 

relacionados com a pesquisa: a) a realização da Prática de Pesquisa e o interesse de alguns 

alunos da graduação em realizá-la junto ao Nesfi; b) ver a possibilidade de que se incorporem a 

algum dos projetos em andamento ou uma atividade comum ao Núcleo; c) destacou-se o 

projeto sobre educação financeira, que já foi objeto de discussão.  

IV. levantamento de interesse de estudos, início da discussão da programação para o 

semestre.  

Esses temas receberam uma abordagem preliminar, incluindo indicações sobre a importância 

de se trabalhar os métodos de pesquisa, os aspectos teóricos e operacionais da análise de 

redes sociais, o tema da educação financeira além de elaborar o calendário para o semestre 

corrente. Não se tomou nenhuma decisão a respeito dessas questões, mas ficou definido que 

faríamos uma reunião no dia 26 de maio para chegar a definições e a realização de uma 

reunião no dia 2 de junho, que teria um certo caráter de mutirão, onde Ary colocaria para 

discussão os resultados da pesquisa que será apresentada no evento do CLACSO no dia 10 de 

junho.  As reuniões ficaram marcadas para o mesmo dia (quinta-feira) e horário (20h), em 

formato virtual.   
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É importante destacar que para a reunião do dia 26 cada integrante do Núcleo explicitasse 

seus interesses de estudos com sugestões de aspectos teóricos e metodológicos que 

considera significativos para discussão no grupo.  Inclui também a proposta de mutirões de 

pesquisa, conforme nossa tradição anual, que sempre resultam em apoio para trabalhos que 

estão em desenvolvimento. Encerrou-se a reunião com efusiva satisfação pelo reencontro 

realizado.  

[peço aos participantes da reunião que revisem, complementem, corrijam a presente minuta 

da ata para chegarmos à redação definitiva. Obrigado. Ary ] 

 

 


