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Resumo: Esta pesquisa tem por finalidade investigar o grau de vitmização e a sensação de 

segurança nos campi da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (sede) e da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ. A pesquisa será feita 

através de dois procedimentos metodológicos: a) entrevistas com gestores de segurança das 

universidades assim como de órgãos afins, municipais, estaduais e federais; b) aplicação de 

um survey junto aos alunos (as) buscando identificar ocorrências de atos de violências e suas 

conseqüências quanto a sensação de segurança. O survey será aplicado a partir de um 

questionário especifico para o ambiente acadêmico, porém observando orientação para 

pesquisas de vitimização sugeridas pela UNICRI. Considerandos os cálculos amostrais, ao 

todo deverão ser entrevistados 772 alunos (as). 

 

b) QUALIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA A SER ABORDADO; 

 

i. Introdução; 

A segurança dentro dos campi universitários brasileiros sempre foi uma questão 

polêmica. A violência e a sensação de (in) segurança tem se ampliado nos últimos anos 

colocando os gestores e as comunidades universitárias diante de dilemas quanto ao seu 

enfrentamento. Inúmeros fatores têm contribuído para esta situação; desde a expansão do 

espaço físico dos campi transformando-os em verdadeiras cidades universitárias, até a intensa 

urbanização no entorno dos mesmos, transportando para o seu interior as mazelas da violência 

local. Em função disso, a saída mais convencional tem sido propostas de militarização da 

segurança nos campi o que, por sua vez, provoca forte reação da comunidade acadêmica.
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Debater uma política de segurança para os campi apresenta-se como uma tarefa 

complexa, que ultrapassa o mero âmbito de ações administrativas comuns. Exige um 

conhecimento mais aprofundado sobre o fenômeno da violência e segurança neste contexto. A 

complexidade do problema da violência e criminalidade é avolumada à medida que sua 

dimensão histórica é tomada como referência, uma vez que a política da segurança pública no 

Brasil desde sua gênese é mantida como um campo de menor prioridade, tratada em uma ótica 
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militarista, com o uso predominante da violência como forma de dominação (BONAMIGO; 

CHAVES, 2014).  

Essa condição induz a lidar com a violência pelo viés da polícia, o que abre brechas 

para a policialização da segurança pública e a afirmação do autoritarismo institucional como 

mediador da relação entre as agencias policiais prestadoras de serviço público no campo da 

segurança e a sociedade em geral. Um dos efeitos é a população que, além de sentir-se 

encurralada pelo medo da criminalidade, também se sente insegura em relação ao que lhe 

poderá acontecer quando recorre ao serviço dos agentes públicos encarregados pela 

manutenção da ordem. 

A insegurança alicerça-se nas vivências e práticas concretas relacionadas às 

violências, mas também é fruto da espetacularização das violências pela mídia, que produz 

duas diferentes situações: a banalização dos atos violentos, tornando-os corriqueiros e sem 

importância no dia a dia das pessoas; ou então, na criação de um estado de alerta coletivo 

(BONAMIGO; CHAVES, 2014). 

Entendemos que proposições de políticas de segurança pública devam sempre ser 

precedidas de pesquisa de vitimização. Estas pesquisas têm, entre outras qualidades, produzir 

um saber sobre o fenômeno da criminalidade e sensação de segurança bem mais preciso do 

que os registros e boletins dos órgãos segurança. Se, no ambiente comum das cidades as 

chamadas “cifras negras”, que expressam o não-registro de ocorrências, se constituem uma 

enorme lacuna nas estatísticas sobre criminalidade; dentro dos campi esta questão se torna 

ainda mais premente. No entanto, realizar pesquisas de vitimização, como recurso para se 

pensar e propor políticas de segurança pública, ainda é uma prática esporádica e pouco 

exercida no Brasil. 

 

ii. Pesquisas sobre vitimização 

A vitimização e a sensação sobre a segurança constituem indicadores apropriados e de 

grande relevância para a formulação, gestão e avaliação de políticas públicas. No que se 

refere às pesquisas sobre vitimização, estas possuem considerável tradição no contexto 

internacional, especialmente os trabalhos realizados pelo United Nations International Crime 

and Justice Research Institute (UNICRI) que aponta para a discrepância entre estas e as 

estatísticas oficiais. 



As pesquisas sobre vitimização iniciaram no século XIX, sendo que as primeiras 

pesquisas foram a London Labour and the London Poor (1851) e a Labour and Life of the 

People (1889-1903) que abordaram as circunstâncias e atitudes sociais da população 

(MANUAL ON VICTIMIZATION SURVEYS, 2010). Na medida em que os surveys 

começaram a ser produzidos em séries mais longas e frequentes, revelaram-se cada vez mais 

úteis na avaliação das tendências criminais.  

Em 1970, a Finlândia empreendeu o primeiro survey nacional sobre vitimização, 

seguida pelos Países Baixos em 1973, que desde 2005 o realiza anualmente. Em 1972 foi 

realizado o United States National Crime Survey, desenvolvido pelo National Opinion 

Research Center com a finalidade de investigar a natureza e as causas do crime nos Estados 

Unidos. O Reino Unido lançou em 1982 o BCS (British Crime Survey) para compreender 

melhor a vitimização no país influenciando a Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. 

Convém mencionar também que os surveys sobre vitimização passaram a ser feitos 

regularmente em diversos países, tais como Canadá, Itália e Suíça (CARDOSO et.al, 2013). 

Na medida em que os survey´s são feitos em vários países de forma mais sistemática 

foi possível a realização de estudos comparativos, e apontando diferenças como, a definição 

de crime entre os diferentes países. O International Crime Victim Survey (ICVS) em 1987 foi 

apontado e direcionado para esta questão. O primeiro ICVS foi lançado em 1989 e survey´s 

foram repetidos em 1992, 1996, 2000 e em 2004/2005. Inicialmente foram focalizados em 

nações desenvolvidas, com a participação de UNICRI e de UNODC expandindo-se para os 

países da Europa Oriental. Mais de 70 países realizaram pelo menos um exame nos últimos 

anos. Estes estudos forneceram não somente dados comparativos, mas também tendências 

longitudinais sobre criminalidade. As pesquisas sobre vitimização tornam-se uma ferramenta 

importante para governos na compreensão de problemas de criminalidade, bem como o seu 

enfrentamento. 

As pesquisas sobre vitimização são uma fonte importante para políticas públicas e 

podem ser usadas para compreender o nível e a natureza da criminalidade, assim como as 

percepções das pessoas sobre a segurança na comunidade e da sua confiança nas instituições 

policiais. 

No Brasil, a primeira pesquisa de alcance nacional foi conduzida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD) em sua edição de 1988. No entanto, convém ressaltar que após esta 

iniciativa, a maior parte das pesquisas sobre vitimização concentrou-se na região sudeste com 

especial destaque ao Rio de Janeiro (CATÃO, 2008). Somente em 2009, a PNAD incorporou 



novamente as questões referentes à vitimização e sensação de segurança. Infelizmente boa 

parte dessas pesquisas não contempla este tipo de análise. 

As pesquisas desenvolvidas por Carneiro (1999, 2007), Lemgruber (2001), Beato et al 

(2004); Zaluar (2009), Madalozzo e Furtado (2011) enfatizam as potencialidade deste 

instrumento em diferentes perspectivas, tais como: o percentual de recursos à polícia, a 

relação com às variáveis relacionadas ao perfil das vítimas (idade, renda, gênero e cor). Os 

autores destacam ainda que a relação entre vítima e agressor e a natureza dos delitos 

constituem-se como fatores relevantes para as experiências de vitimização. Nesse sentido, 

Beato et al. confirmam que a probabilidade de vitimização depende em grande parte da 

exposição e da atratividade do indivíduo, além da capacidade de proteção e da proximidade 

entre vítima e agressor. Assim, os fatores que mais influenciam o risco de vitimização são: 

exposição, proximidade da vítima ao agressor, capacidade de proteção, atrativos das vítimas e 

natureza dos delitos. Soares (2007) destaca também que o sensação de segurança não está 

ligado apenas às condições concretas (tais como o percentual de crimes, número de assaltos, 

arrombamentos), mas também às questões subjetivas (influência da mídia, dos vizinhos, 

sensação dos riscos, ambiente geográfico).  

A relação entre as pesquisas de vitimização e a gestão da segurança pública é mais 

amplamente explorada por Carneiro (2007) ao argumentar que tais pesquisas podem 

contribuir com mudanças gerenciais na segurança pública e até mesmo, complementar aos 

sistemas de informações criminais existentes (CARNEIRO, 2007, p. 64). Assim sendo, 

argumentamos a favor da contribuição das pesquisas de vitimização para a análise da 

segurança em campi universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii. Apresentação dos campi universitários onde as pesquisas serão realizadas. 

 

Localização dos campi universitários em Santa Catarina 

 

Campus Unochapecó:A Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 

UNOCHAPECÓ é uma Instituição de Ensino Superior, com sede na cidade de Chapecó, 

criada pela Resolução n° AS/002/2002 de 11 de março de 2002. É mantida pela Fundação 

Universitária do Desenvolvimento do Oeste - FUNDESTE, criada por Lei Municipal n.º 

141/71, de direito privado, declarada de utilidade pública municipal, estadual e federal, 

filantrópica, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. O 

Campus de Chapecó é composto de uma área total de 301.476,13m² e uma área construída de 

63.918,46m². Atualmente vincula 8.485 alunos(as) de graduação, 1.073 alunos(as) lato sensu 

(especialização) e 165 alunos(as) stricto sensu (mestrado). Possui um corpo docente de 492 

professores e 424 técnicos administrativos. 

Campus da UFSC:A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com sede em 

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi fundada em 18 de dezembro de 1960. É 

uma Universidade pública e gratuita, considerada a quinta melhor do país, a sexta da América 

Latina e a 205º do mundo, segundo o Webometrics Ranking of World Universities de 2013. 

Atualmente, a UFSC tem mais de 35.000 alunos(as) matriculados em cursos de pós-

graduação, graduação, educação a distância, ensino técnico, médio, fundamental e infantil. 

Conta também com aproximadamente 3.000 servidores técnico-administrativos e mais de 



2.000 docentes, sendo a maioria doutores. Além disso, concede mais de 10.000 bolsas de 

estudos para alunos(as) de graduação e dispõe de uma biblioteca com mais de 600.000 

publicações. Em 2009, a Universidade expandiu sua oferta de ensino por meio da criação de 

três campi nas cidades catarinenses de Araranguá, Curitibanos e Joinville, e, em 2013, 

Blumenau. Além da expansão no próprio país, a UFSC tem se internacionalizado por meio da 

cooperação com instituições de ensino de todo o mundo. Há, atualmente, mais de 300 

convênios ativos com 38 países. 

c) OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADOS;   

Objetivo Geral:Analisar os acontecimentos violentos e a sensação de segurança em campi 

universitários através de pesquisa de vitimização.  

Objetivos específicos e metas 

Objetivos específicos Metas 

1) Levantar as experiências pessoais e do 

círculo de relacionamento de pessoas em 

relação à vitimização; 

Compreender as conseqüências da 

vitimização nos hábitos e relações sociais 

no ambiente dos campi. 

2) Levantar os crimes e delitos acontecidos 

contra alunos(as) vítimas nos 12 meses 

precedentes à data da pesquisa, utilizando 

marcadores de pesquisa sugeridas 

UNICRI/ILANUD, como: roubo/furto de 

moto, bicicleta, automóveis, furto, 

agressão física, arrombamentos, agressão 

sexual; 

 

Conhecer a freqüência de eventos de 

violência, seus tipos, perfil (possível) dos 

agressores e perfil das vitimas. 

3) Levantar o conhecimento da prática de 

crimes e violências ambientais dentro dos 

campi; 

 

Conhecer as práticas de violências 

ambientais mais usuais e os seus 

possíveis autores. 

4) Medir a ocorrência (ou não) de registros 

de crimes, tanto contra o patrimônio 

quanto contra a pessoa e o meio ambiente; 

 

Avaliar as providencias usuais que as 

vítimas tendem a seguir, assim como a 

eficácia de registros formais comparados 

com os relatos registrados pela pesquisa. 

5) Identificar o atendimento às vítimas de 

crime. 

 

Identificar e avaliar a existência ou não 

de protocolos de atendimento, bem como 

os procedimentos mais usuais. 

6) Medir as conseqüências judiciais dos 

crimes e a sensação das vítimas sobre este 

aspecto; 

 

Avaliar a eficácia dos procedimentos 

jurídicos.  

7) Caracterizar o público. Identificar o perfil do público 

vitimizado/não vitimizado; e o grau de 



sensação de segurança.  

8) Identificar a política de segurança 

vigente e a relação com a comunidade do 

entorno e com os órgãos de segurança 

pública federal, estadual e municipal do 

município e estado (Guardas Municipais, 

Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia 

Federal). 

Analisar o nível de cooperação entre 

agentes de segurança das universidades e 

os órgãos externos de segurança pública. 

 

d) METODOLOGIA A SER EMPREGADA; 

 

i. Aspectos gerais; 

O trabalho consiste na realização de um survey junto aos alunos (as) em ambos os 

campi, assim como, entrevistas com os gestores de segurança das duas instituições, e de 

órgãos afins nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

O survey deverá será realizado: a) através da aplicação de um questionário estruturado 

considerando uma amostra da população a ser investigada. Os parâmetros básicos para 

proposição do plano amostral deverão observar: alunos(as) regularmente matriculados, os 

locais de estudo (centros), por turno.  

O questionário deverá ser organizado por blocos de perguntas: 

O Bloco I se refere à identificação da população-alvo, considerando sua relação acadêmica 

(curso, turno,) e funcional, assim como seus hábitos, formas de mobilidade, além de 

características pessoais como: sexo, gênero, cor e raça, idade.  

O Bloco II se refere à vitimização, onde as questões deverão abordar as agressões e ameaças 

nos últimos 12 meses (segundo sexo, idade, centro, turno); local e hora da agressão/ameaça; 

identificação/perfil dos agressores; uso de armas (faca, arma de fogo ou algum outro objeto);  

O Bloco III se refere aos acontecimentos posteriores ao evento de agressão: ferimentos, 

socorro, registro de ocorrência e consequências na vida pessoal. 

O Bloco IV se refere à cultura universitária sobre a questão segurança pública. Neste bloco 

serão abordadas questões referentes à concepção de segurança que permeia o imaginário das 

comunidades universitárias, suas preocupações e formas individuais e coletivas para prevenir 

violências e insegurança. 



Em relação às entrevistas, pretendemos: 

1) Conhecer a realidade da questão segurança dentro dos campi: número de funcionários 

contratados e terceirizados; equipamentos de segurança (viaturas, rádios, telefones e outros); 

2) Política de segurança vigente e a relação com a comunidade do entorno e com os órgãos de 

segurança pública federal, estadual e municipal do município e estado (Guardas Municipais, 

Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal); 

3) Principais ocorrências e registros de eventos violentos nos últimos cinco anos; 

4) Análise e avaliação dos limites político - administrativo das universidades em relação à 

questão segurança; 

5) As entrevistas deverão ser feitas de forma semi-estruturada, considerando os itens acima e 

com pelo menos dois gestores de segurança nos campi (administração central e diretor(a) do 

órgão de segurança das duas universidades). 

ii. Estrutura da pesquisa; 

Revisão da literatura:revisar a literatura (teses, dissertações e artigos acadêmicos) sobre a 

produção de pesquisas de vitimização, particularmente aquelas direcionadas para 

universidades. 

Pesquisa hemerográfica: levantamento de artigos e reportagens em jornais locais de grande 

circulação nacional e local sobre o fenômeno de violência nos campi universitários 

brasileiros.
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Questionário de pesquisas de vitimização:  

a)Selecionar questionários em pesquisas de vitimização,
3
 tomando como referencia a proposta 

de questionário sugerida pela UNICRI
4
. 
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b)Identificar, confeccionar e adaptar um questionário de vitimização específico para 

ambientes universitários. 

Pesquisa empírica / Entrevistas: 

a) Com gestores de segurança da UFSC e UNOCHAPECÓ. 

b) Com gestores dos órgãos de segurança pública (federal, estadual e municipal) analistas da 

Secretaria de Segurança Pública. 

Pesquisa empírica / Survey: 

a) Teste piloto do questionário definido nos campi de Florianópolis e Chapecó.  

b) Análise, avaliação e revisão do questionário-piloto; 

c) Definição do questionário-padrão: 

e) Aplicação da pesquisa nos campi de Florianópolis e Chapecó. 

iii. Procedimentos da aplicação do survey junto aos alunos(as); 

Para medir a sensação de segurança entre os alunos (as) utilizaremos como 

instrumento de pesquisa um questionário, a partir do padrão sugerido pela UNICRI. Esta 

seção está dividida nos seguintes tópicos: a) universo de abrangência; b) plano amostral e c) 

coleta dos dados. 

a) Universo de abrangência:Alunos(as) de graduação da Unochapecó (8.011) e da UFSC 

(24.116).
5
Para a viabilização da pesquisa, optamos por realizar amostra representativa do 

universo total de alunos (as) de graduação das duas instituições. 

b) Plano amostral: faremos uma amostra aleatória estratificada proporcional por centros de 

cada instituição. Escolhemos a amostra aleatória estratificada proporcional por entender que 

ela é uma das técnicas mais adequadas para observar as características da população 

investigada. Aplicou-se a fórmula de uma amostragem aleatória simples para o total de 

alunos(as) de cada universidade, considerando um grau de confiabilidade de 95% e um erro 
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amostral de 5%.  Assim temos uma amostra de 391 indivíduos a serem entrevistados na UFSC 

e 381 na Unochapecó, portanto, 72 alunos(as) serão entrevistados nesta pesquisa. 

 População 

(Universo) 

Grau de 

Confiabilidade
6
 

Erro 

Amostral
7
 

Amostra 

UFSC 24.116 95% 5% 391 

Unochapecó 8.011 95% 5% 381 

 

Para levar em conta as posições de cada centro e área optamos por uma amostra estratificada 

proporcional. A UFSC possui 11 centros que abrangem uma série de cursos de graduação. 

Segue na tabela abaixo os centros e seus respectivos números de alunos (as). 

Centros da UFSC e número de alunos (as) 

CENTRO SIGLA 

Nº de 

ALUNOS 

(AS) 

Centro de Ciências Agrárias  CCA 1.300 

Centro de Ciências Biológicas  CCB 785 

Centro de Comunicação e Expressão  CCE 3.022 

Centro de Ciências Jurídicas  CCJ 916 

Centro de Ciências da Saúde  CCS 2.519 

Centro de Desportos  CDS 477 

Centro de Ciências da Educação CED 911 

Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas  CFH 2.442 

Centro de Ciências Físicas e 

Matemáticas  CFM 1.212 

Centro Sócio-Econômico  CSE 4.802 

Centro Tecnológico  CTC 5.730 

TOTAL 24.116 

 

Considerando a proporção dos alunos(as) de cada centro e aplicando os princípios da 

amostragem estratificada proporcional chegamos aos seguintes números de indivíduos a 

serem entrevistados em cada centro: 

                                                           
6
 O grau de confiabilidade significa que se aplicarmos 100 vezes a mesma pesquisa, ela apresentará 95 resultados 

dentro da margem de erro. 
7
 O erro amostral significa que as características da amostra não deve diferir das características da população em 

mais de 5%, com 95% de probabilidade. 



Amostra 

estratificada 

proporcional por 

centros 

Nº de 

alunos (as) 

por centro 

Proporção na 

população 

(%) 

Amostra por 

subgrupo 

CCA 1300 5% 21 

CCB 785 3% 13 

CCE 3022 13% 49 

CCJ 916 4% 15 

CCS 2519 10% 41 

CDS 477 2% 8 

CED 911 4% 15 

CFH 2442 10% 40 

CFM 1212 5% 20 

CSE 4802 20% 78 

CTC 5730 24% 93 

 

O mesmo processo de cálculo foi aplicado para a Unochapecó que diferentemente da UFSC 

divide-se em áreas. Segue na tabela abaixo as áreas e seus respectivos alunos(as). 

Áreas da Unochapecó e número de alunos (as) 

ÁREA SIGLA 

Nº de alunos 

(as) 

Área de Ciências Humanas e 

Jurídicas ACHJ 2.149 

Área de Ciências Sociais Aplicadas ACSA 1.607 

Área de Ciências da Saúde ACS 1.570 

Área de Ciências Exatas e 

Ambientais  ACEA 2.685 

Total 8.011 

 

De acordo com os princípios da amostragem estratificada proporcional chegamos aos 

seguintes números de indivíduos a serem entrevistados em cada área.  

Amostra estratificada proporcional 

por centros 

Nº de alunos 

(as) por centro 

Proporção na 

população (%) 

Amostra 

por 

subgrupo 

ACHJ 2149 27% 102 

ACSA 1607 20% 76 

ACS 1570 20% 75 

ACEA 2685 34% 128 

 



Antes de iniciarmos o processo de aplicação dos questionários para a amostra geral, 

realizaremos um estudo piloto buscando encontrar possíveis inconsistências no instrumento 

de pesquisa. Este procedimento nos ajudará a visualizar as principais variáveis e também 

treinar a equipe de investigação. Realizaremos 20 entrevistas no Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da UFSC. 

c) Coleta de dados: os questionários serão aplicados na forma presencial pelos integrantes da 

equipe, o que garantirá a qualidade das informações solicitadas, garantia de taxa de retorno e a 

viabilidade da amostragem. Utilizaremos questionários digitais para agilizar a aplicação e a 

tabulação dos dados no software estatístico SPSS.  

iv. Sobre as análises; 

Analise qualitativa: 

a) Das entrevistas com gestores de segurança das universidades, da Secretaria de Segurança 

pública- SSP-SC, das Guardas Municipais de Florianópolis e Chapecó, das Polícias Federais 

de Florianópolis e Chapecó e gestores das corporações de segurança privadas que atuam 

diretamente na segurança dos campi. 

b) Do material hemerográfico, investigando os eventos reportados pela mídia local e nacional, 

bem como freqüência e conteúdos. 

Analise quantitativa: 

A análise dos dados do survey  estará dividida em duas etapas.  

a) Na primeira, realizaremos uma análise descritiva do perfil dos entrevistados (características 

sociodemográficas, hábitos e rotina dos alunos (as) no que se refere aos níveis de sensação de 

segurança nos campi.  

b) Na segunda faremos uma análise inferencial, buscando verificar o impacto dos 

condicionantes sociodemográficos, dos hábitos, da rotina e o espaço sobre a sensação de 

segurança e os níveis de vitimização. Por exemplo, qual o impacto do gênero sobre o grau de 

vitimização e sensação de segurança? Ou o impacto da etnia? Que hábitos e rotinas colocam 

os alunos (as) em um grau maior ou menor de vitimização e sensação de segurança? Temos 

duas variáveis dependentes, ou seja, aquelas a serem explicadas, a sensação de segurança e o 

grau de vitimização, e uma série de independentes, variáveis sociodemográficas, rotina e 

hábitos e espaço de abrangência. 



 

 

 

e) PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA 

PROPOSTA;  

Entendemos que esta pesquisa poderá trazer as seguintes contribuições: 

 A possibilidade de produzir um trabalho desta natureza (por princípio, ainda pouco 

usual), no âmbito de campi universitários e a possibilidade de sua repercussão. 

 Produzir um conhecimento científico e organizado que pode servir, concretamente, 

como um recurso para gestores acadêmicos e autoridades da segurança pública 

orientarem a proposição de políticas de segurança nos campi universitários. 

 Entendemos que pesquisas de vitimização devam ser utilizadas de forma mais 

recorrente como um instrumento de produção de saber para a formulação de 

políticas públicas em termos gerais, contradizendo ou confirmando o saber 

tradicional e o senso comum em torno de questões complexas, como a violência e 

a sensação de segurança.  

 

f) ORÇAMENTO DETALHADO;  

 

 Despesas de Custeio Quant. 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total (R$) 

Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Impressão em papel A4  1000   0,15  50,00  

Encadernações 40   20,00  600,00  

Fotocópias/impressões 1000   0,25  350,00  

Sub-total  1.000,00 

Serviços de terceiros pessoa física 

Revisão ortográfica (laudas) 200   5,00  1.000,00  

Sub-total 1.000,00 

Despesas com diárias 

Diárias nacionais 24  320,00  7.000,00 



Sub-total  7.680,00 

Despesas de Capital 

Tablets para aplicação dos questionários 4  2000  2.440,000  

HD Externo 3  220,00   660,00  

Sub-total  3.000,00  

Total  13.000,00  

 Territorio nacional  reuniões de trabalho em Chapecó e Florianópolis 

g) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

Semestre Atividades 

1º/2015 Organização da agenda e infra-estrutura 

Organização do material e infra-estrutura 

Levantamento de literatura sobre o tema com intercâmbio de material 

bibliográfico entre os pesquisadores 

Estudos temáticos e produção de sínteses conceituais para os estudos 

do grupo 

Levantamento e análise preliminar dos materiais já coletados pelos 

pesquisadores em estudos anteriores 

Revisão de agenda e cronograma 

1º e 2º/ 

2015 

Questionários 

Elaboração dos questionários 

Aplicação dos questionários de pesquisas de vitimização na UFSC 

Aplicação dos questionários de pesquisas de vitimização na 

Unochapecó 

2º/2015 Realização das Entrevistas 

Elaboração de roteiros de entrevistas  

Seleção das pessoas, contatos e realização de 

Entrevistas 

Transcrição das entrevistas realizadas 

1º/2016 Análise qualitativa 

Categorização das informações 

Análise das informações em seu conjunto 

1º/2016 Análise quantitativa 

2º sem 2016 Publicização dos resultados 

Realização de seminários para socialização das 

informações produzidas com os participantes do 

estudo 

Socialização dos resultados com comunidades 

científicas e sociais  

Apresentação dos resultados em eventos científicos 

2º/ 2016 Produção de artigos e envio para periódicos indexados 

Elaboração e envio de relatório final e prestação de 

contas ao CNPq 

 



h) IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS PARTICIPANTES DO PROJETO; 

 

Os pesquisadores responsáveis, envolvidos nesta proposta de pesquisa, fazem parte do 

corpo docente de três universidades (UFSC, UNOCHAPECÓ e UFFS), e da Policia Militar 

do estado de Santa Catarina. A pesquisa será desenvolvida nos campi da UFSC e da 

Unochapecó. Trata-se de uma parceria de pesquisa que já contribuiu para a realização de 

projetos e apresentação de artigos em congressos e em livros. 

Na UFSC, o professor Erni José Seibel coordena o Núcleo Interdisciplinar de Políticas 

Públicas – NIPP, o qual em 2009 constituiu o Observatório da Segurança Pública e também 

do Programa de Pós-Gradução em Sociologia Política. O NIPP será a sede do projeto na 

UFSC. A Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) participará por 

meio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Políticas Sociais e Dinâmicas 

Regionais da Unochapecó. Polícia Militar de Santa Catarina, por meio da IES-PMSC, Setor 

de pesquisa-SePe e da linha de pesquisa interna sociologia da violência. A Universidade 

Federal da Fronteira Sul vai participar através de seus dois pesquisadores com salário e tempo 

de pesquisa. Todos os pesquisadores já participaram de projetos de pesquisa financiados por 

órgãos internos e externos e relacionados à temática em pauta, cujos resultados geraram 

artigos publicados em revistas indexadas, resumos apresentados e publicados em eventos 

científicos e orientação de dissertações. 

 

A equipe de pesquisadores responsável é composta pelos seguintes professores: 

 

ERNI JOSÉ SEIBEL: mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul; doutor em Ciência Política pela Freie Universität Berlin. Foi professor junto ao 

Departamento de Sociologia e Ciência Política e ao Programa de Pós-graduação em 

Sociologia Política; atualmente é professor Voluntario junto aos mesmos. Coordena o NIPP – 

Núcleo Interdisciplinar em Políticas Públicas e Observatório de Segurança Pública. Desde a 

criação do NIPP tenho realizado atividade de orientação e pesquisas que tem como foco 

principal a avaliação de políticas públicas. Desde a formação do NIPP nosso esforço sempre 

foi no sentido de aprofundar a utilização de recursos metodológicos quantitativos e da análise 

de bancos de dados de larga escala. Nos últimos anos temos direcionado as pesquisas para os 

campos da educação e segurança pública. No campo da educação temos trabalhos realizados 

sobre violência nas escolas, utilizando dados da Prova Brasil. Na área da segurança pública os 



trabalhos tem sido direcionados para a produção de dissertações e teses sobre a constituição 

do campo de gestão das políticas de segurança (fóruns de gestão participativa; formulação de 

políticas; análise de estatísticas de criminalidade e do sistema prisional).  

Link para o currículo 

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797879U8. 

 

IRME SALETE BONAMIGO: doutora e mestre em Psicologia Social pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com período sanduíche na École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais e do Curso de Graduação em 

Psicologia da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). É 

coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica em estudos sobre violências. Realizou várias 

pesquisas sobre violências na contemporaneidade e publicou vários artigos, individualmente e 

com o grupo de pesquisa, sobre violências e segurança pública. Suas duas últimas produções 

(que estão no prelo), em conjunto com Luiz Carlos Chaves, membro da equipe deste projeto, 

são referentes a “poder, violências e política no campo da segurança pública” e “sistema de 

videomonitoramento na segurança pública em Santa Catarina”. Suas pesquisas e publicações 

se articulam com a proposta ora apresentada. 

Link para o currículo 

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708106J2.  

 

LUIZ CARLOS CHAVES: Doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de 

Santa Catariana (UFSC). Membro permanente da Polícia Militar de Santa Catarina, 

coordenador da linha de pesquisa Sociologia da Violência. É representante institucional e co-

fundador do grupo de pesquisa GESP – grupo de estudos em Segurança 

Pública/UFSC/PMSC. Autor e co-autor de pesquisas, artigos, capítulos de livros e do livro: 

Violências e segurança Pública na Contemporaneidade, organizado e escrito com a parceria 

de Irme Salete Bonamigo. 

Link para o currículo 

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758563T6.  

 

MARCELO SERRAN PINHO. Doutor em Sociologia Política pelo Programa de Pós 

Graduação em Sociologia Política e Professor do Departamento de Sociologia e Ciência 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797879U8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708106J2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758563T6


Política da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do NIPP – Núcleo 

Interdisciplinar em Políticas Públicas e Observatório de Segurança Pública. 

Link para o currículo 

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4599571J9.  

 

GABRIELA RIBEIRO CARDOSO. Mestra em Sociologia Política pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) e técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS). É pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Políticas Públicas (NIPP) 

da UFSC e desenvolve pesquisas nas temáticas de políticas públicas, segurança pública e 

teoria democrática.  

Link para o currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2189909463641020.  

 

FELIPE MATTOS MONTEIRO. Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e professor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). É 

pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Políticas Públicas (NIPP) da UFSC e desenvolve 

pesquisas nas temáticas de políticas públicas, segurança pública e direitos humanos.  

Link para o currículo 

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4121485D6.  

 

ALDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR- Professor do centro de formação IES-PMSC - 

Mestre em Relações internacionais - Universidade de UMINHO- Portugal- Pesquisador SePe-

PMSC- Linha de Pesquisa Sociologia da Violência. Possui publicações e realiza pesquisas na 

área de ciências policiais- email- a2067@ibest.com.br  

 

 

 

i) GRAU DE INTERESSE E COMPROMETIMENTO DE EMPRESAS COM O 

ESCOPO DA PROPOSTA, QUANDO FOR O CASO;  

Entendemos que ambas as universidades deverão usufruir dos resultados do trabalho, 

inclusive pela divulgação interna que se pretende dar aos resultados da pesquisa. 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4599571J9
http://lattes.cnpq.br/2189909463641020
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4121485D6


j) DISPONIBILIDADE EFETIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DE APOIO 

TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO; 

 

As respectivas instituições participantes disponibilizarão a equipe técnica para 

executar o projeto. A Unochapecó oferece como contrapartida o salário da pesquisadora que 

dedicará parte das 28 horas que lhe cabe para otimizar a realização da pesquisa ora proposta e 

disponibilizará bolsistas para apoiar as atividades de realização da pesquisa. Como 

infraestrutura disponibilizará carro para as idas a campo, laboratório de Informática, 

biblioteca, salas de reunião para a equipe de pesquisa, equipamentos necessários como 

datashow, computadores, impressoras, telefone, fax e acesso à internet, auditório para 

realização de seminários, além do salário dos pesquisadores do projeto. Disponibilizará 

também a TV universitária para a divulgação dos seminários e dos resultados da pesquisa. 

A UFSC oferece como contrapartida a disponibilidade do coordenador do projeto 

(Professor Voluntário) que vai dedicar 20 horas semanais para a realização da pesquisa, de um 

segundo professor com 20 horas semanais de pesquisa, assim como dois orientandos. Como 

infraestrutura disponibilizará biblioteca, salas de reunião para a equipe de pesquisa, 

equipamentos necessários como datashow, computadores, impressoras, telefone, fax e acesso 

à internet, auditório para realização de seminários, além do salário dos pesquisadores do 

projeto, bem como o acesso à TV UFSC para a divulgação dos seminários e dos resultados da 

pesquisa. 
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