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3 – Desenvolvimento Cultural e Científico: história e avaliação dos estudos 
científico-sociais no Brasil; intercâmbio científico do Brasil com os Estados 
Unidos e a Europa; políticas governamentais em relação à ciência, à arte e à 
cultura; história social da arte no Brasil; história social e cultural da imigração 
para o Brasil, com trabalhos já realizados e publicados sobre os armênios, 
libaneses e japoneses, e em andamento sobre outros grupos; 

4 – Análise e Avaliação de Políticas Públicas: com o objetivo de auxiliar na 
formulação ou implementação de políticas públicas, o IDESP já realizou estudos 
sobre formação de recursos humanos; a participação da mulher, do adolescente e 
da criança no mercado de trabalho; a qualidade da vida urbana; políticas de 
transporte público urbano e os determinantes políticos da política agrícola 
brasileira durante a última década – entre outros temas. 
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