* 2017/Atual - Resultado do ENADE e Características Dos Alunos E Das Instituições
De Ensino Superior: uma análise de 2004 a 2014
Descrição: O projeto tem como objetivo analisar de maneira geral quais fatores
influenciam o desempenho no ENADE. A análise contempla uma comparação ao longo
do tempo (2004 a 2014) e por áreas do conhecimento. São consideradas as características
da instituição e as dos alunos.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1).
Coordenadora: Profa. Maria Carolina Tomás.
Integrante: Ana Sarah Primeiro Nascimento da Rocha.
* 2016 – Atual - Renovação urbana e gentrification. Um estudo em Belo Horizonte.
Descrição: Estudo de dois bairros da cidade de Belo Horizonte a partir dos referências
teóricas da gentrificação e da renovação urbana.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (2).
Coordenadora: Profa. Luciana Teixeira de Andrade
Integrantes: Luana Maia Ferreira – Integrante, Renann Paolinelli, Daniela Reis, Clarissa
dos Santos Veloso.
Financiador(es): (FIP/CNPQ) Cnpq e Fundo de Incentivo à Pesquisa da Puc Minas Auxílio financeiro.
* 2016 – Atual - Renovação urbana e gentrification
Descrição: A gentrificação é considerada hoje como uma das formas mais importantes de
mudanças que se processam nas grandes cidades, em especial nas suas áreas centrais. Por
se tratar de um fenômeno global, há um intenso debate que busca compreender se todas
as suas manifestações compartilham as mesmas causas e efeitos, assim como a forma
como se processam ou, se ao contrário, as dinâmicas diferem entre países e cidades. Esta
pesquisa tem como objetivo compreender, a partir de dois casos empíricos distintos, que
passam por processos de renovação urbana, em que aspectos eles se aproximam e em que
aspectos diferem da gentrificação tal como é compreendida pela literatura a partir de
diferentes realidades estudadas. Trata-se de um exercício teórico e metodológico que visa
compreender as recentes transformações que se processam nas cidades brasileiras e suas
relações com outras cidades e contextos.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (2).
Integrantes: Luciana Teixeira de Andrade - Coordenador / Alexandre Magno Alves Diniz
- Integrante / Rogerio San´Anna de Souza - Integrante / Luana Maia Ferreira - Integrante
/ Renann Paolinelli - Integrante / Daniela Reis - Integrante / Clarissa dos Santos Veloso Integrante.
* 2016 – Atual - Relações intrametropolitanas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alexandre Magno Alves Diniz em 27/09/2016.
Descrição: O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma matriz de relações
intrametropolitanas, enfatizando a origem das demandas por serviços e recursos naturais
estabelecidas entre Belo Horizonte e cada um dos demais 33 municípios pertencentes à
RMBH, de modo a dimensionar e qualificar as trocas que a Capital estabelece com o seu
entorno, associado a uma metodologia inovadora para contínua avaliação dos dados e

destas relações, para subsidiar a formulação e análise das políticas públicas do município
de Belo Horizonte.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .
Integrantes: Luciana Teixeira de Andrade - Integrante / Alexandre Magno Alves Diniz Coordenador / Duval Magalhães Fernandes - Integrante / Rogerio San´Anna de Souza Integrante / Paulo Fernando Braga Carvalho - Integrante / Camila Stael - Integrante.
* 2016/Atual - Wealth Through Sharing
Descrição: Wealth Through Sharing? aims to develop a territorial diagnosis of various
forms of wealth in NPDC and MG, as well as an analysis of the means of sharing these
forms of wealth within the populations of these territories. It is based on a research project
shared between teams from French and Brazilian universities and on a comparative
territorial approach. The project is thus inherently cooperative at its foundation, but also
in its objectives, aiming to encourage the exchange of wealth between the two territories.
The project is also intended as a tool for territorial development, because it will specify
regional disparities of wealth, in its creation and redistribution, and because it may
contribute to the development of regional spaces by informing the thought process and
debates on public policy for human development and reduction of inequalities, but also
in terms of territorial planning. The project works based on dual coordination: Pauline
Bosredon on the French site and Alexandre Diniz on the Brazilian side.
Coordenador: Prof. Alexandre Magno Alves Diniz.
Integrante: Profa. Luciana Teixeira de Andrade.
Financiador(es):FAPEMIG.
* 2016/Atual - O renascimento do anarquismo nos movimentos sociais urbanos em
B.H.
Descrição: O projeto de pesquisa é um estudo sobre o renascimento dos princípios do
anarquismo- "ação direta" e "grupos de afinidades"- que estão surgindo em movimentos
sociais urbanos em B.H. As explicações correntes têm reduzido o fenômeno à tática
"black blocs". A hipótese é de que esta explicação não revela outros aspectos relacionados
ao descrédito pelos partidos políticasde um lado e de outro às possibilidades de se
sentirem parte de padrões internacionalizados de cultura da juventude Pergunta-se sobre
seu potencial de crescimento e suas particularidades em relação aos outros movimentos
sociais urbanos.
Coordenadora: Profa. Léa Guimarães Souki.
Financiador(es):FAPEMIG.
* 2016/Atual - Meninas e meninos aprendem a mesma coisa? Desigualdades no
processo de ensino e aprendizagem.
Descrição: Formar professores municipais, durante o ano letivo, envolvidos na Rede de
Formação 2016, fornecendo subsídios teóricos e ferramentas práticas para a percepção
das assimetrias de gênero no processo ensino-aprendizagem, garantindo intervenções
dialogadas com as proposições curriculares da Rede Municipal de Educação e os direitos
de aprendizagem.
Coordenadora: Profa. Maria Ignez Costa Moreira.
Integrantes: Profas. Juliana Gonzaga Jayme e Alessandra Sampaio Chacham.
Financiador(es): CNPq.

* 2016/Atual - Autonomia, Desigualdade de Gênero e Gravidez na Adolescência: um
Estudo Comparativo das Trajetórias de Mulheres e Homens Jovens no Estado de
Minas Gerais.
Descrição: O objetivo deste projeto é analisar a influência da gravidez na adolescência na
vida familiar, escolar e laboral de adolescentes e jovens de baixa renda, entre 15 e 29
anos, residentes em áreas urbanas do país e de Minas Gerais, bem como as interfaces
desses processos com o nível de autonomia de adolescentes e mulheres jovens,
comparando as experiências de jovens provenientes de diferentes classes sociais e de
contextos sociais distintos. Mais especificamente, propomos utilizar indicadores de
autonomia em diferentes dimensões da vida da jovem para mensurar o impacto da
desigualdade de gênero em diferentes esferas da vida social e analisar como essa interage
com desigualdades produzidas por outras instâncias sociais, intensificando-as ou mesmo
sobrepondo a elas. Para atingir nosso objetivo propomos elaborar índices de autonomia
em diferentes dimensões da vida da jovem que traduzam o impacto da desigualdade de
gênero nessas esferas, utilizando de dados provenientes de pesquisas de campo
desenvolvidas por nós entre os anos de 2008 e 2014.
Coordenadora: Profa. Alessandra Sampaio Chacham.
Financiador(es): Sociedade Mineira de Cultura (Fundo de Incentivo à Pesquisa/PUC
Minas).
* 2015/Atual - Padrões de Votação e Produção Legislativa: o caso dos deputados
estaduais em Minas Gerais.
Descrição: O trabalho tem o objetivo de ensaiar algumas reflexões sobre a geografia do
voto das eleições de 2006 para deputados estaduais, em Minas Gerais, considerando
especificamente o perfil da representação no legislativo estadual dos municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. A hipótese subjacente considerada é
que as Regiões Metropolitanas seriam sub-representadas nos Legislativos, dado o seu alto
grau de competição eleitoral, em relação ao restante dos municípios. Consequentemente,
o padrão de votação dos deputados metropolitanos seria disperso. Assim, as estratégias
eleitorais dos candidatos aos cargos proporcionais privilegiariam a atuação nos
municípios que ofereceriam maiores chances de maximização de votos, ou seja, nos
municípios não metropolitanos. Visando tipificar os padrões dos deputados são utilizadas
informações georeferenciadas ao seu nível espacial mais desagregado, isto é, os locais de
votação dos municípios metropolitanos. Definidos os padrões de votação, os mesmos
serão relacionados com a produção legislativa dos deputados, visando testar a hipótese
difundida de que a atuação parlamentar tem como objetivo último maximizar as chances
de reeleição dos deputados.
Coordenador: Proa. Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha.
Alunos envolvidos: Graduação: (1).
Financiador(es): Sociedade Mineira de Cultura - (Fundo de Incentivo à Pesquisa/PUC
Minas).
* 2015/Atual - RELAÇÕES RACIAIS NA FAMÍLIA: resultados das crianças e
investimento dos pais
Descrição: A proposta deste trabalho visa contribuir para uma discussão mais ampla das
relações raciais no Brasil, tomando como ponto de partida a interaçãode pessoas de
distintos grupos raciais na família nuclear. O trabalho tem como questões de pesquisa i)
se filhosde casais inter-raciais apresentam diferem em seus resultados e investimento dos
pais, quando comparados aos filhos de casais do mesmo grupo racial; e ii) se irmãos com
classificação racial distintas têm resultados e investimento dos pais diferenciados.

Coordenadora: Profa. Maria Carolina Tomás
Alunos envolvidos: Graduação: (1)
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio
financeiro.
* 2015/Atual - A reação social contra a fome, o desperdício e a indiferença: estudo
sobre movimentos associativos no Brasil e na França.
Descrição: A investigação analisa experiências de desconstrução da indiferença social e
política frente à realidade da privação. São examinados casos surgidos na França e no
Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, que têm diversos elementos em comum, tais como:
o protagonismo de figuras públicas na origem das organizações; a visibilidade na mídia,
a mobilização de personalidades em grandes eventos; campanhas de arrecadação de
doações; uma rede de organizações que assumiram o trabalho junto aos beneficiários de
ações e programas; efeitos sobre políticas públicas.
Coordenadora: Profa. Cristina Almeida Cunha Filgueiras.
Financiador: Capes.
* 2015 – Atual - Wealth Through Sharing
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alexandre Magno Alves Diniz em 06/09/2016.
Descrição: Wealth Through Sharing? aims to develop a territorial diagnosis of various
forms of wealth in NPDC and MG, as well as an analysis of the means of sharing these
forms of wealth within the populations of these territories. It is based on a research project
shared between teams from French and Brazilian universities and on a comparative
territorial approach. The project is thus inherently cooperative at its foundation, but also
in its objectives, aiming to encourage the exchange of wealth between the two territories.
The project is also intended as a tool for territorial development, because it will specify
regional disparities of wealth, in its creation and redistribution, and because it may
contribute to the development of regional spaces by informing the thought process and
debates on public policy for human development and reduction of inequalities, but also
in terms of territorial planning. The project works based on dual coordination: Pauline
Bosredon on the French site and Alexandre Diniz on the Brazilian side..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Pesquisadores: Luciana Teixeira de Andrade - Integrante / Heloísa Soares de Moura Costa
- Integrante / Alexandre Magno Alves Diniz - Coordenador / Pauline Bosredon Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio
financeiro.
* 2014/Atual - Cidade, Patrimônio e Espaço Público: usos cotidianos do centro de
Belo Horizonte
Descrição: O objetivo deste projeto é relacionar as reflexões sobre renovação urbana,
sociabilidade, usos do espaço público, segregação socioespacial, identidade e patrimônio,
a partir do caso de Belo Horizonte que abrigou diferentes grupos e sociabilidades até a
década de 1970, tendo um relativo processo de esvaziamento a partir dos anos 1980.
Desde os anos 1990, a região central passou a ser objeto de políticas de renovação urbana.
Busca-se aqui refletir sobre essas questões a partir de uma pesquisa que objetiva
compreender as configurações das sociabilidades urbanas em regiões centrais
(re)valorizadas como patrimônio. Interessa compreender os diferentes usos (contra-usos
e evitações), apropriações, atribuições de sentido de múltiplos lugares do centro dessa
cidade que está em processo de reforma urbana.

Coordenadora: Profa. Juliana Gonzaga Jayme.
Integrante: Profa. Alessandra Sampaio Chacham.
Financiador: CNPQ – Bolsa.
* 2014/Atual - Grupo de pesquisa Instituto da Criança e do Adolescente.
Descrição: Grupo interdisciplinar centrado na temática dos direitos de crianças,
adolescentes e jovens tendo como uma de suas finalidades subsidiar políticas públicas
direcionadas ao público infanto-juvenil.
Coordenadora: Profa. Rita de Cássia Almeida.
Financiador: Sociedade Mineira de Cultura - (Instituto da Criança e do
Adolescente/PROEX).
* 2013/ Atual - Espaços Públicos Centrais: planejamento urbano, exclusão e
reapropriações.
Descrição: Este projeto tem uma dimensão de natureza teórico-conceitual que busca
refletir sobre a categoria espaço público no contexto contemporâneo e relacioná-la à
discussão sobre modernidade, pós-odernidade e identidade, patrimônio, memória e uma
dimensão empírica, que busca investigar os diferentes usos dos espaços públicos centrais
de Belo Horizonte. Como na maioria das capitais brasileiras, o centro dessa cidade
abrigou diferentes grupos e sociabilidades até a década de 1970, tendo um relativo
processo de esvaziamento a partir dos anos 1980. Também seguindo a tendência das
grandes cidades, a partir de meados da década de 1990, a região central mobilizou agentes
públicos e sociedade civil na elaboração de projetos de renovação
urbana que sempre tiveram no seu cerne o discurso da retomada (ou revitalização) dos
espaços públicos esvaziados ou mortos . Desde 2004 está em curso em Belo Horizonte o
Programa Centro Vivo, com intervenções já concluídas e outras em andamento. Creio
que, partindo de um caso articular (e concreto), é possível investigar os usos desses
espaços e refletir (problematizando) sobre categorias caras às ciências sociais, tais como
espaço público. Algumas questões, então, norteiam esta proposta: a categoria espaço
público pode ser usada para entender contextos contemporâneos? Houve um declínio do
uso dos espaços públicos da região central de Belo Horizonte? Os projetos de
requalificação urbana interferem nos usos desses espaços? Como? Como as áreas
requalificadas são apropriadas pelas diferentes pessoas? Trata-se aqui de um processo de
gentrificação? As intervenções urbanas contribuem para a exclusão socioespacial? Sendo
Belo Horizonte sede da Copa de 2014 poder-se-ia pensar numa tendência de política mais
agressiva para modificação do uso do centro?.
Coordenadora: Profa. Juliana Gonzaga Jayme.
Integrantes: Profas. Alessandra Chacham e Regina de Paula Medeiros.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (2).
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio
financeiro.
* 2013/Atual - Feminilidades e Masculinidades: a produção das diferenças
Descrição: O foco deste projeto é a análise da construção social da diferença por meio da
articulação das categorias de gênero, classe, raça, geração e sexualidade, tanto a partir da
perspectiva dos sistemas classificatórios que produzem e reproduzem a desigualdade
social, como dos processos de construções de corpos e identidades coletivas no espaço
urbano. Tomando como pressuposto o fato de que as diferenças de classe social, cor/raça,
orientação sexual e os territórios de moradia possibilitam distintas formas de constituição
de trajetórias, identidades e modos de vida, pretende-se investigar, utilizando de

diferentes técnicas de pesquisa, qualitativas e quantitativas, o campo de possibilidades no
qual estas trajetórias, identidades e modos de vida se dão e as desigualdades sociais nelas
implicadas.
Coordenadora: Profa. Alessandra Sampaio Chacham.
Integrante: Profa. Juliana Gonzaga Jayme.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (4).
* 2013/Atual - Identificação e análise dos padrões reprodutivos e contraceptivos
sociorregionais e acesso à laqueadura tubária: Brasil e Índia, 1996-2006.
Descrição: O objetivo principal deste projeto é estudar as mudanças no comportamento
reprodutivo e contraceptivo das mulheres de 15 a 49 unidas no período do 1996-2006 a
partir dos dados da PNDS 1996 e PNDS 2006. Mais especificamente, objetiva-se analisar
as mudanças e relações entre idade ao primeiro filho, como marcador do início da vida
reprodutiva, e o uso corrente de método contraceptivo por categoria social e macrorregião
brasileira. Em decorrência deste foco, a análise do acesso ou não à laqueadura tubária e a
diminuição da probabilidade de concepção devido à infertilidade feminina relacionada à
idade segundo a categoria social é fundamental. As dificuldades de informação sobre,
acesso ao método contraceptivo de preferência e de acompanhamento médico são social
e regionalmente heterogêneos tanto no Brasil quanto na Índia. Nesse aspecto, a
diversidade entre municípios distritos e vilas indianos no que se refere aos contextos
econômicos, políticos, sociais e demográficos são de monta. As questões atuais que
dificultam a formação de serviços de planejamento familiar que atendam as demandas da
população das camadas pobres estão associadas à economia política da organização do
planejamento familiar nas três esferas de poder, federal, estadual e local. A comparação
do caso brasileiro com o caso indiano em relação ao provimento gratuito de laqueadura
tubária no setor público de saúde a partir do estudo dos sistemas hospitalares públicos em
ambos os países configura-se como o segundo objetivo deste projeto.
Coordenador: Prof. Andre Junqueira Caetano.
Financiador: Capes.

* 2009/Atual - Observatório das Metrópoles: território, coesão social e governança
democrática
Descrição: O Observatório das Metrópoles é um grupo que funciona em rede, reunindo
instituições e pesquisadores dos campos universitário, governamental e não
governamental. A equipe constituída no Observatório vem trabalhando há 17 anos,
envolvendo 97 principais pesquisadores e 59 instituições de forma sistemática e
articulada sobre os desafios metropolitanos colocados ao desenvolvimento nacional,
tendo como referência a compreensão das mudanças das relações entre sociedade,
economia, Estado e os territórios conformados pelas grandes aglomerações urbanas
brasileiras.
Coordenadora: Profa. Luciana Teixeira de Andrade.
Pesquisadores: professores Luiz César Ribeiro de Queiróz e Suzana Pasternak.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (1).
Financiador: Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - Auxílio financeiro.
* 2011/Atual - Estrutura e Funcionamento do Sistema de Justiça da Infância e
Juventude de Belo Horizonte
Descrição: Análise da estrutura e funcionamento do sistema de justiça da infância e
juventude de Belo Horizonte (Vara da Infância e Juventude, Ministério Público,

Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Secretaria Estadual de Defesa Social, Polícia
Civil).
Coordenadora: Profa. Rita de Cassia Fazzi.
Integrante: Profa. Daniela Hatem.
Alunos envolvidos: Graduação: (4).
Financiadores: Instituto da Criança e do Adolescente/PROEX/PUC Minas.

