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Descrição: O MESA BRASIL, no recorte da unidade de Santa Maria (RS), no intervalo
temporal de 2016-2021. Em caráter complementar, serão estabelecidas conexões de
trabalho Orientado pelas dimensões estruturantes da Economia Circular e da
Coprodução do Bem Público, particularmente, o estudo será direcionado à análise e
avaliação dos processos de reaproveitamento e do gerenciamento da cadeia produtiva
de alimentos. No caso, nosso olhar de pesquisa estará focado nas ações do Projeto
nacional do Serviço Social do Comércio/SESC com gestores do Restaurante
Universitário e do Restaurante do Hospital Universitário da Universidade Federal de
Santa Maria, para identificar práticas de Economia Circular e de Coprodução do Bem
Público, nos processos de reaproveitamento e no gerenciamento da cadeia produtiva
de alimentos, no mesmo intervalo especificado anteriormente (2016- 2019). Objetivos
01. Possibilitar a análise de políticas públicas, aos envolvidos na pesquisa e, aos alunos
do Programa de Pós Graduação em Administração Pública-PPGAP, da Universidade
Federal de Santa Maria – UFSM; 02. Inserir o Programa de Pós Graduação em
Administração Pública da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, em Rede
internacional de pesquisa e de cooperação acadêmica, envolvendo as Universidades de
Lima (PERÚ), Universidade do Oeste de Santa Catarina -UNOESC(Brasil) e Arvandan
Non-Profit Higher Education Institute do Irã; 03. Contribuir com a perspectiva dialógica
e o “Estado da Arte”, através da análise da realidade do Projeto Mesa Brasil e da Gestão
da Cadeia de Suprimentos do municipio de Santa Maria, no contexto do tema transversal
– Economia Circular, ou seja, na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de
materiais e energia, em substituição ao conceito de fim-de-vida da economia linear. 04.
Estimular a produção de pesquisa aplicada, na esfera do Programa de Pós Graduação
em Administração Pública-PPGAP, através da elaboração de estudos aplicados; 05.
Produzir textos e contribuir com os indicadores de avaliação do Programa de Pós
Graduação em Administração Pública – PPGAP. Resultados esperados: Identificar

práticas de Economia Circular e de Coprodução de Bens e de Serviços Públicos, através
do estabelecimento de diálogo entre o estado da Arte e os processos gerenciais
aplicados em estabelecimentos gastronômicos delimitados. Estabelecer indicativos de
utilização e de avaliação de Práticas de Coprodução para a mobilização comunitária,
enquanto estratégia para a realização dos serviços públicos de que participa toda a
comunidade, orientada por princípios éticos e pela democracia normativa, com o
propósito de manter a sociedade permanentemente mobilizada. Para materializar os
propósitos do empreendimento acadêmico projetado serão produzidos: 1. 03(três)
artigos científicos; 2. 01(um) Policy Paper – documento síntese de avaliação de políticas
públicas; 3. 1 Seminário Binacional de Integração Acadêmica, com a participação de
pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidad de Lima.

