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APÊNDICE V – TEMAS DE INTERESSE 

Linha 1: Políticas Públicas 

DOCENTE VAGAS TEMAS DE INTERESSE 

James Batista Vieira 04 

Contratos Públicos (licitações, contratações 
estratégicas, concessões, PPPs); Regulação 

Governamental (Análise de Impacto Regulatório); 
Inovação no Setor Público. 

Lizandra Serafim 01 
Interações socio-estatais e políticas públicas; 

Participação social e democracia 
Vanderson Gonçalves 

Carneiro 
01 

Políticas públicas e economia solidária; Políticas 
sociais e desigualdade 

Linha 2: Gestão governamental e social 

DOCENTE VAGAS TEMAS DE INTERESSE 

 
Ana Lu, cia de Arau, jo Lima 

Coelho 

 
01 

Práticas de ensino, Práticas gerenciais em 
Educação para a Sustentabilidade, Discurso da 

sustentabilidade em contextos públicos, 
liderança sustentável 

 
Fla, vio Perazzo Barbosa Mota 

 
02 

Práticas de gestão pública e tecnologias da informação 
e comunicação, governo eletrônico, inclusão e 

exclusão digital 
Stephanie Barbosa 01 Marketing no interesse público; Marketing social 

Linha 3: Cooperação Internacional 

DOCENTE VAGAS TEMAS DE INTERESSE 

 

 
Aline Contti Castro 

 

 
02 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; 
Perspectivas Internacionais sobre a Amazônia - 

cooperação e desenvolvimento; Perspectivas 
Decoloniais e a Cooperação Internacional; Políticas 

públicas e desenvolvimento internacional; 
Regionalismo e Governança na Europa e na América 

Latina 

 
Elia Elisa Cia Alves 

 
01 

Economia Política Internacional e Desenvolvimento; 
Governança global do meio-ambiente (com foco para 
mudanças climáticas e energias renováveis); Práticas 
e Metodologias de Ensino em Relações Internacionais 

 
Marcos Alan S. Vahdat 

Ferreira 

 
01 

Cooperação Internacional para Construção da Paz 
(Peacebuilding); Estado, Sociedade Civil e a Violência 

Transnacional; Governança Transnacional da 
Violência e Crime 

 
Thiago Lima 

 
02 

A Fome e a soberania alimentar nas sociedades 
contemporâneas; Políticas de segurança alimentar e 

nutricional 

 
Vico Denis Sousa de Melo 

 
02 

Capitalismo/Colonialismo e Cooperação Sul-Sul; 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; 

Perspectivas Pós/Descoloniais e a Cooperação 
Internacional 
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GRUPOS DE INOVAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO  

Linha 1: Políticas Públicas 

Laboratório de Inovação em Contratos Públicos e Governo - LabGov 

O LabGov é um ambiente promotor de inovação pública que desenvolve projetos de inovação, pesquisa, 
ensino e extensão, no âmbito do Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores (Portaria 
MCTIC nº 6.762/2019) e do Marco Legal da Inovação (Lei nº 10.973/2004), relacionados a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos (Lei n⁰ 14.133/2021), a Lei da Eficiência Pública (Lei n⁰ 
14.129/2021), a Lei das Estatais (Lei n⁰ 13.303/16) e ao Decreto da Governança Pública (Decreto 
Federal n⁰ 9.203/2017) que contribuam para elevar a capacidade de gestão das políticas públicas em 
favor do desenvolvimento regional econômico e social sustentável. 

Website: https://www.ufpb.br/labgov  

Coordenação: James Batista Vieira 

Contato: james@ccsa.ufpb.br 

 

Núcleo de Estudos em Relações Estado-Sociedade e Políticas Públicas - NESPP 

Criado em 2013 por docentes vinculados ao Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal 
da Paraíba e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, o NESPP reúne pesquisadores da 
própria instituição (docentes, discentes de pós-graduação e graduação e egressos) e pesquisadores de 
outras instituições que desenvolvem pesquisas e reflexões sobre democracia, participação social, 
relação Estado-sociedade e políticas públicas. Missão do NESPP: produzir conhecimento científico 
sobre as relações entre Estado e sociedade no processo de políticas públicas, e contribuir para sua 
aplicação pelos atores comprometidos com o projeto de construção da democracia com participação 
social. 

Website: https://www.nespp.org  

Coordenação: Lizandra Serafim  

Contato: nespp.ufpb@gmail.com 

 

Incubadora de Empreendimentos Solidários – INCUBES 

As ações da INCUBADORA envolvem o olhar para o território em que estão inseridos os 
empreendimentos econômicos solidários. Neste caso, a estratégia principal é a proposição, discussão e 
implementação de Bancos Comunitários como Moedas Sociais, que se tornam Núcleos Comunitários de 
Desenvolvimento Local, estimulando a produção e a comercialização de produtos no interior da 
comunidade. Como os fundos rotativos já são uma metodologia testada e desenvolvida na Paraíba, 
especialmente na área rural, e que vem sendo estimulada por políticas públicas para o apoio e fomento 
ao trabalho associado na região, a INCUBES está testando a viabilidade de sua aplicação na área 
urbana, articulada com outras modalidades de finanças solidárias e políticas de desenvolvimento local 
sustentável. 

Website: http://www.prac.ufpb.br/nuplar/contents/menu/nova-pasta  

Coordenação: Vanderson Gonçalves Carneiro   

Contato: vandersonces@gmail.com 

https://www.ufpb.br/labgov
https://www.nespp.org/
http://www.prac.ufpb.br/nuplar/contents/menu/nova-pasta
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Núcleo de Pesquisa Aplicada em Políticas Governamentais - NPGOV 

Aplicação de metodologias quantitativas ao estudo do Estado em ação e das dinâmicas de execução de 
políticas públicas nas três esferas do poder executivo: municipal, estadual e nacional. O grupo também 
se volta para o estudo da desigualdade nos diferentes entes governamentais. Suas linhas de pesquisa 
são: 1. Economia política; 2. Métodos quantitativos aplicados ao estudo das políticas públicas e da 
gestão governamental.  

Coordenação: Italo Fittipaldi  

Contato: italofittipaldi@gmail.com 

 

Linha 2: Gestão Governamental e Social 

Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Conhecimento – NAC 

O NAC tem como objetivo fortalecer a interação entre pesquisadores vinculados ao grupo de pesquisa e 
também com pesquisadores de outros programas de pós-graduação, por meio de uma agenda de 
pesquisa para direcionar estudos em nível de graduação e pós-graduação nas temáticas propostas para 
o grupo, voltados para a produção intelectual e formação acadêmica, científica e tecnológica 
envolvendo aprendizagem e conhecimento. 

Website: https://www.ccsa.ufpb.br/nac  

Coordenação: Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo e Ana Lúcia Araújo Lima Coelho 

Contato: ana.kruta@academico.ufpb.br, alalcoelho@gmail.com 

 

Laboratório de Estudos de Marketing Interesse Social e Consumo – LEMIC 

O LEMIC se dedica a três eixos de pesquisa e estudo: macromarketing, consumo e sociedade e 
marketing social. São temas de interesse: vulnerabilidade e resiliência do consumidor, transformative 
service research, sistemas de marketing, macrossocial marketing, sustentabilidade, consumo 
consciente em áreas, especialmente, como saúde e turismo. 

Coordenação: Diana Lúcia Teixeira de Carvalho 

Contato: dltc.ufpb@gmail.com 

 

Grupo de Pesquisa Informação, Marketing e Administração - INFORMA 

INFORMA é um grupo de pesquisa em Gestão, TICs e Sociedade e métodos de pesquisa. 

Coordenação: Flavio Perazzo Barbosa Mota 

Contato: flavio.perrazzo@academico.ufpb.br 

 

Núcleo de Estudos em Marketing no Interesse Social 

O objetivo geral do Núcleo de Estudos em Marketing no Interesse Social (MIS) é promover discussões 
teóricas, desenvolver pesquisas e ações de formação em marketing que envolva o escopo da troca, dos 
sistemas de marketing e o impacto das ações de marketing na sociedade. Na linha de pesquisa 1 

https://www.ccsa.ufpb.br/nac
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objetiva-se discutir os elementos que envolvem a troca em marketing, com o foco na análise ética das 
externalidades oriundas da relação entre os agentes diretos e indiretos do sistema de marketing. A 
linha de pesquisa 2 tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir com o 
aprimoramento das atividades de marketing do interesse social. Nesta perspectiva, serão realizados 
estudos de marketing social e de marketing para organizações sociais. 

Coordenação: Stéphanie Ingrid Souza Barboza 

Contato: stephanieisb@gmail.com 

 

Linha 3: Cooperação Internacional 

Grupo de pesquisa em Governança Regional e Políticas de Desenvolvimento na Europa e na 
América Latina - GDEAL 

O objetivo do grupo é desenvolver pesquisas sobre políticas de cooperação e desenvolvimento e os 
respectivos mecanismos de governança, com foco na Europa e na América Latina. São analisadas 
instituições e acordos internacionais e seus arranjos de poder, assim como políticas e projetos 
internacionais de desenvolvimento. Atualmente, o grupo tem 3 linhas de pesquisa: Integração Regional 
e Políticas de Desenvolvimento; Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Sustentável e Ação 
Climática; Decolonialidade e Diplomacia Indígena. 

Coordenação: Aline Conti 

Contato: alinec.ufpb@gmail.com 

 

Grupo de Estudos para Paz, Ética e Relações Internacionais 

O objetivo do grupo é fomentar o estudo, pesquisa e análise em torno da temática da Paz e Ética nas 
relações internacionais contemporâneas. Almeja-se discutir o tema em duas vertentes: teórica e 
estudos empíricos. Quanto a abordagem teórica, espera-se debater as vertentes que tratam paz e ética 
sob diferentes óticas, passando pelas teorias clássicas – como são os casos das abordagens kantianas e 
iluministas – e as contemporâneas (como as abordagens galtungianas e da Escola Galesa de Estudos de 
Paz). Já em termos empíricos, o grupo espera promover pesquisas que analisem casos de como a ética 
e a paz são colocadas em prática no campo internacional – como são os casos, por exemplo, das ações 
de não-violência, o engajamento no debate sobre justiça global, dentre outros. 

Coordenação: Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat Ferreira 

Contato: docenciamarcosalan@gmail.com 

 

Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais - FomeRI 

A fome é flagelo persistente que vitima centenas de milhões de pessoas a despeito da possibilidade 
técnica de eliminá-la. Partindo do instrumental teórico e analítico das Relações Internacionais, o grupo 
se dedica a estudar e pesquisar os impactos das decisões de produção e distribuição internacional de 
alimentos em questões relativas à fome e à segurança alimentar.  

Website: Site: https://www.fomeri.org/ 

Coordenação: Thiago Lima 

Contato: tlima@ccsa.ufpb.br  


