
NÚCLEO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOCIAIS

CAFÉ COM POLÍTICA

Introdução
A principal atividade do NPPS é a realização da Ação
Permanente Café com Política (CCP), fórum permanente
de debates e formação continuada que envolve docentes
,discentes, trabalhadores executores das politicas públicas
sociais de diferentes áreas e a população interessada.

Objetivos
• Consolidar um espaço crítico através de debates e

trocas de conhecimentos , experiências entre
universidade e sociedade sobre temáticas do universo
das políticas públicas sociais, contribuindo na formação
profissional e política dos participantes.

Docentes: Anita Burth Kurka; Gilberto Pessanha Ribeiro; Maria do Rosário Corrêa de Salles Gomes
Mestrandos: Nathália Franco Macedo; Ubiratan de Souza Dias Junior; Amanda dos S. Rosa da Silva

Extensionistas: Bianca Priuli de Andrade; Cristiano A. de Souza; José Élson da S. dos Santos; Rafael Marchesin

Materiais e métodos
• Frequência mensal através de roda de conversa

informal e participativa , com um café disponibilizado a
todos (as) . Especialistas de diferentes áreas para uma
breve exposição e como provocadores, favorecendo o
estímulo e a participação do grande público.

• Eleição de temáticas de interesse da formação e do
exercício profissional relevantes na cidade, vinculadas às
linhas de pesquisa do NPPS.

Resultados
Reflexão propositiva sobre o modelo de desenvolvimento
de Santos e a RMBS, as desigualdades socioespaciais , e
os desafios na direção do direito à cidade , no
planejamento e gestão metropolitanos. Conhecimento e
aprofundamento sobre a formação dos coletivos na
sociedade contemporânea em especial os juvenis como
forma de participação e mobilização social
Participação no Fórum Social da Baixada Santista
abordando temática relevante, desafio para as políticas
públicas sobre as migrações populacionais forçadas para
refúgio, tráfico de pessoas, contrabando, e ambientais.

Considerações Finais
O NPPS, através do Café com Politica, assume o papel
politico /social que acreditamos ser essencial à
Universidade na sua relação com a Sociedade. Ao mesmo
tempo em que cria caminhos para uma formação pautada
na realidade comprometida com a construção de
políticas públicas sociais na perspectiva da cidadania e
dos direito sociais.


