
 
INICIATIVAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (AMÉRICA LATINA) 

Instituição / 
Área temática 

Produtos/Estratégia de 
Enfrentamento 

Principais temas discutidos Sobre a instituição (escopo e redes) Link 

ANPOCS 
(ciências 
sociais) 

Elaboração de boletins 
temáticos em covid-19, 
Podcast 

Podcast com relatos de 
experiências individuais da 
epidemia. Boletins com reflexões 
de especialistas em temas das 
ciências sociais 

A Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais (Anpocs), entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, 
reúne mais de uma centena de 
centros de pós-graduação e de 
pesquisa em antropologia, ciência 
política, relações internacionais, 
sociologia, de todo o Brasil. 

http://www.anpocs.com/index.p
hp/ciencias-sociais/destaques/2
325-boletim-semanal 

ABA 
(antropologia) 

Notícias, notas públicas, 
cartas, fórum on-line 

Mobilização política, isolamento 
social, populações indígenas 

A Associação Brasileira de 
Antropologia é uma associação 
científica na área das ciências 
sociais, e conduz questões 
relacionadas às políticas públicas 
referentes à educação, à ação social 
e à defesa dos direitos humanos. 

http://www.portal.abant.org.br/2
020/03/26/manifestacoes-da-ab
a-sobre-o-coronavirus/ 

ALAS 
(sociologia) 

Videoconferências Impacto da pandemia na 
américa latina. 

A Associação Latino-Americana de 
Sociologia explora a conexão dos 
temas "históricos" alinhados no 
ensino e uso da sociologia como 
disciplina, os processos de 
modernização na América Latina, 
seus problemas particulares e a 
forma como a sociologia se posiciona 
como observadora de todas essas 
dimensões. 

http://sociologia-alas.org/2020/0
4/19/conversatorio-alas-con-el-
mundo-covid-19-y-su-impacto-e
n-las-sociedades/ 

CLACSO 
(ciências 
sociais) 

Webinar, observatório social 
do coronavírus 

O observatório está organizado 
em 8 dimensões (educação e 
cultura, gerações e ciclo de vida, 
gênero, Raça/etnicidade, saúde, 
território e mobilidade, trabalho e 
renda, violências) cruzadas 
pelas diversas desigualdades 

O conselho latino-americano de 
ciências sociais  é uma rede formada 
por:Instituições de pesquisa e/ou 
pós-graduação em qualquer área das 
ciências sociais e humanas, com 
sede ou com interesse em qualquer 
país da América Latina ou Caribe e 

https://www.clacso.org/pensar-l
a-pandemiaobservatorio-social-
del-coronavirus/ 
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sociais e em 3 tipos de formatos 
(artigos, informes e audio/video) 

associações acadêmicas, fóruns ou 
redes com atividades em qualquer 
campo das ciências sociais e 
humanas. 

ABRASCO 
(saúde 

coletiva) 

 Ágora- Sessões públicas 
temáticas no YouTube 
(painéis e debates). 
Campanhas, textos, 
mobilização política. 

Temas diversos em saúde 
coletiva (isolamento social, 
epidemiologia, população 
vulnerável) 

A associação brasileira de saúde 
coletiva Abrasco foi criada com o 
objetivo de atuar como mecanismo 
de apoio e articulação entre os 
centros de treinamento, ensino e 
pesquisa em Saúde Coletiva para 
fortalecimento mútuo das entidades 
associadas e para ampliação do 
diálogo com a comunidade 
técnico-científica e desta com os 
serviços de saúde, as organizações 
governamentais e não 
governamentais e a sociedade civil.  

https://www.abrasco.org.br/site/ 

Rede Covida 
(saúde 

coletiva) 

Boletins temáticos, notas 
técnicas, notícias 

Boletins com reflexões de 
especialistas em temas das 
ciências sociais 
 

 A “Rede CoVida – Ciência, 
Informação e Solidariedade” é um 
projeto de colaboração científica e 
multidisciplinar focado na pandemia 
de Covid-19. A rede monitora a 
pandemia, com previsões de sua 
possível evolução, no Brasil, bem 
como à produção de sínteses de 
evidências científicas tanto para 
apoiar a tomada de decisões pelas 
autoridades sanitárias quanto para 
informar o público em geral. 

http://covid19br.org/ 
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INICIATIVAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (INTERNACIONAL) 
 

Instituição Produtos/Estratégi
a de 
Enfrentamento 

Principais temas discutidos Sobre a instituição (escopo e redes) Link 

Sonar Global  

Repositório 
audiovisual e de 
textos, 
mapeamento de 
projetos em 
Covid-19  

Temas diversos em Ciências sociais e 
Saúde coletiva em preparação e 
resposta à epidemia de Covid-19. 

A  Sonar-Global e seus parceiros 
trabalham no campo das "ameaças 
infecciosas". O escopo de ação inclui 
preparação e resposta a epidemias, 
hesitação de vacinas e prevenção de 
resistência antimicrobiana. Uma rede de 
cientistas sociais, que reconhece a 
importância do contexto social para que 
os esforços para enfrentar essas 
ameaças não sejam ineficazes. A 
plataforma Sonar-Global oferece 
oportunidades para cientistas sociais 
trabalharem juntos e construírem pontes. 

https://www.sonar-glob
al.eu/?topic=covid-19 

Somatosphere 
(ciências sociais) 

Forum sobre 
Covid-19 (textos 
de especialistas) 

Reflexões da pandemia com enfoque 
antropológico, etnográfico e histórico 

Um site colaborativo que abrange as 
intersecções de antropologia médica, 
estudos científicos e tecnológicos, 
psiquiatria cultural, psicologia e bioética. 

http://somatosphere.net
/2020/covid-19-forum:-i
ntroduction.html/ 

Social Science in 
action 

Textos temáticos Política, evidências e 
governança,medidas de saúde pública, 
enterros e luto, comunicação e 
engajamento, lições de epidemias 
anteriores. 

Website que reúne recursos e briefings 
sobre a pandemia de Covid-19. A 
Plataforma de Ciência Social em Ação 
Humanitária apoia parceiros, mobiliza 
redes de especialistas e através da 
produção de evidências destaca as 
principais considerações socioculturais 
relevantes para o controle da doença. 
Nosso trabalho foca as dimensões 
sociais da pandemia da COVID-19. Os 
temas transversais são a economia 
política da epidemia e as respostas a ela. 
 

https://www.socialscien
ceinaction.org/update-n
ovel-covid-19-outbreak/ 

RAEE 
(Antropologia) 

Relata projetos em 
andamento junto 
com o sonar global 

Na resposta à COVID no Senegal e na 
África Ocidental), criaram um sistema 
de investigações que inclui 

 
Rede da África Ocidental Antropologia de 
Epidemias Emergentes 

https://shsebola.hypoth
eses.org/projets-inter-p
ays 
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monitoramento de mídia e opinião,um 
fórum de discussão de metodologia e 
bibliografia entre antropólogos, 
informações que circulam  WhatsApp e 
linha do tempo da epidemia e da 
resposta em cada país. 

ERAP 
(Antropologia) 

 

Textos curtos 
(briefs) 

Distanciamento social, quarentena e 
(des)informação em mídias sociais 

A Plataforma de Antropologia de 
Resposta à Epidemia (ERAP) apresenta 
evidências de antropólogos e outros 
cientistas sociais ao redor do mundo para 
fornecer insight, análise e 
aconselhamento, para informar os 
esforços de resposta à epidemia. 

https://www.epidemicre
sponse.net/ 

Centre for 
Biomedicine, Self 

and Society 
(Biomedicina e 

Ciências Sociais) 
 

Textos, entrevistas 
para jornais, 
notícias 

Questões de gênero, sistemas de 
saúde, saúde mental e Preparação em 
emergências de saúde 

O Centro de Biomedicina, Self e 
Sociedade (CBSS)  é um centro de 
pesquisa multidisciplinar em estudos 
sociais de ciência e medicina para 
escrutinar o complexo cenário social, 
cultural e tecnológico que caracteriza a 
biomedicina e os cuidados com a saúde 
contemporâneos. 

 
https://www.ed.ac.uk/us
her/biomedicine-self-so
ciety/centre-news/covid
-19-update 

Centre for Ethics 
and Humanities 

(Ética e Ciências 
Sociais) 

 

Tweeters 
temáticos, 
pesquisa 
qualitativa em 
andamento 

Pesquisa sobre como moradores da 
Europa respondem à pandemia e o que 
pensam sobre as medidas sugeridas ou 
impostas por seus governos para frear 
a propagação do vírus. 

Centro de Pesquisa da Universidade de 
Oxford sobre os aspectos éticos dos 
avanços em neurociência, grandes 
dados, genômica e conectividade global. 
É uma iniciativa colaborativa entre o 
Centro Ethox, o Oxford Neuroscience, 
Ethics and Society Group (Neurosec), o 
Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics 
e o Oxford Centre for History of Science, 
Medicine and Technology. 

https://www.weh.ox.ac.
uk/research/covid-19-h
ow-does-it-affect-you 

CONVERGE 
(Ciências Sociais, 

desastres naturais) 

Fórum virtual, 
cadastro de 
pesquisas 
relacionadas a 
saúde pública e 
ciências sociais, 
notícias 

Propostas de pesquisa, 
estabelecimento de redes e grupos de 
trabalho em pesquisas com o Covid-19. 

CONVERGE avança nas ciências 
sociais, engenharia e pesquisa 
interdisciplinar e estabelece e fortalece 
as redes entre várias comunidades e 
redes de pesquisa. 
 

https://converge.colora
do.edu/resources/covid
-19 
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CNRS 

Textos e notícias  Em ciências sociais os temas são em 
sociologia. 

O Centro Nacional Francês de Pesquisa 
Científica explora o mundo vivo, a 
matéria, o Universo e o funcionamento 
das sociedades humanas a fim de 
enfrentar os grandes desafios de hoje e 
de amanhã. 
 

https://www.inshs.cnrs.f
r/fr/news-list 

London School of 
Economics and 

political Science 
 

Publicações, Blog, 
videoconferências 
públicas 

Temas em ciências sociais em geral, 
entre eles; economia, finanças, 
sociologia, governo, política de saúde, 
política social, psicologia e ciência 
comportamental. 

A London School of Economics and 
Political Science (LSE) é uma das 
principais universidades de ciências 
sociais do mundo. 

http://www.lse.ac.uk/sc
hool-of-public-policy/so
cial-sciences-covid-res
ponse 

King's College 
London 

Publicações. Apoio 
ao governo inglês, 
entrevistas para a 
mídia, 
financiamento de 
pesquisas. 

Publicações em saúde mental  King's é uma universidade do Reino 
Unido que dedica-se ao avanço do 
conhecimento, aprendizagem e 
entendimento no serviço da sociedade. 

https://www.kcl.ac.uk/ki
ngs-contribution-to-coro
navirus-response 
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