Ações em Rede Coordenadas no Universo Social – ARCUS
Grupo de estudos e pesquisas vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, de natureza
interdisciplinar, foi criado em 2009. Além da líder Profa. Dra. Ana Cristina Brito Arcoverde (docente permanente
do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social) reúne os professores pesquisadores Tarcísio Patrício de Araújo
do Departamento de Economia da UFPE, a Profa. Dra. Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos do Departamento
de Ciências Contábeis da UFPE, a Profa. Dra. Maria de Fátima Melo do Nascimento do Departamento de Serviço
Social da UFPB, a Profa. Dra. Lucinda Maria da Rocha Macedo do Departamento de Psicologia da UFPE.
O ARCUS congrega não só professores, mas alunos da Graduação, da Pós-Graduação em nível de mestrando e
doutorando em Serviço Social da UFPE e áreas afins, recepciona professores doutores para Pós-Doutoramento.
Atualmente vem desenvolvendo o projeto: “Avaliação de Impactos Ideológicos e Políticos dos Empreendimentos
Econômicos Solidários em Pernambuco” (2010-2015), pesquisa que tem por objetivo avaliar os impactos
ideológicos e políticos dos empreendimentos econômicos solidários na práxis individual e social dos produtores
associados, no estado de Pernambuco. Muitas são as experiências oriundas da sociedade civil ou mesmo
incentivadas pela intervenção pública que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, sendo inclusive objeto de
estudos e pesquisas, sem que sejam avaliadas quanto aos seus impactos objetivos, subjetivos e substantivos. Com
a intenção de preencher tal lacuna vem desenvolvendo atividades de pesquisa e de extensão de forma articulada, e
prestando consultoria e assessoria, privilegiando as temáticas: trabalho, questão social, Estado e Sociedade,
políticas públicas, direitos sociais, economia solidária, cooperativismo, emprego e renda, avaliação de políticas
públicas e programas sociais.
São objetivos do ARCUS, além de desenvolver pesquisas, realizar capacitações, articular debates, produzir,
publicar e socializar conhecimentos nas temáticas indicadas. Ainda vem estabelecendo intercâmbios, a exemplo
da Universidade Nova de Lisboa para formar e fortalecer a rede ARCUS junto a grupos de pesquisas, instituições
e órgãos públicos nos âmbitos local, regional, estadual, nacional e internacional.
No sentido de ampliar o debate sobre avaliação de políticas, programas e projetos vêm realizando a cada dois anos
Seminário Internacional – SEMEAP – nos quais o intercâmbio entre especialistas brasileiros e estrangeiros
proporciona a socialização dos seus conhecimentos e experiências. Nos SEMEAPS, profissionais que produzem e
realizam experiências de avaliação em instituições públicas, privadas, ONG’s encontram espaço para
apresentarem e debaterem seus trabalhos, e participarem de oficinas sobre temáticas em torno da avaliação. Como
diferencial, os anais do Seminário publicam na integra os trabalhos selecionados por comissão de especialistas, e
publica livro com os melhores trabalhos e as conferências que é lançado a cada novo SEMEAP.
Para conhecer um pouco do ARCUS basta acessar o link: http://www.arcus-ufpe.com/index.html.

