
PROGRAMAÇÃO

Seminário de Inauguração do

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS

CEA

O Centro de Estudos Avançados (CEA), ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), tem como objetivo estimular, promover e difundir pesquisas 

interdisciplinares de ponta, contribuindo para a geração de novas ideias e para a 

formulação de políticas públicas voltadas à superação de desafios de grande 

magnitude com os quais o Brasil e o mundo se defrontam atualmente.

O foco de atuação do CEA se concentra em sete eixos temáticos: 

Segurança Alimentar; Desenvolvimento Sustentável; Inovação; Estado, 

Instituições e Políticas Públicas;

Saúde Única; Cultura, Sociedade e Memória; e Inclusão Social e Direitos 

Humanos.

Partindo desse eixos, o CEA se propõe a fomentar reflexões sobre 

problemas que interpelam a sociedade contemporânea em suas múltiplas 

dimensões (econômica, social, ambiental cultural, científica e tecnológica), cujo 

enfrentamento exige a articulação e diálogo entre diferentes áreas de 

conhecimento.

O Centro se constitui também num espaço para a exploração de 

problemas teórico-conceituais, epistemológicos, metodológicos e éticos que 

desafiam o trabalho acadêmico na contemporaneidade.

Para viabilizar o alcance desses objetivos, o CEA se dedicará ao intercâmbio 

científico, cultural e artístico com centros de pesquisa de excelência em âmbito 

nacional e internacional.

Proporcionará também um espaço de acolhimento, oferecendo 

condições materiais e intelectuais adequadas para que pesquisadores da UFRRJ 

e de outras instituições, nacionais e estrangeiras, ampliem e aprofundem estudos 

que ofereçam contribuições relevantes e inovadoras dentro do escopo dos 

diversos eixos temáticos. 

O planejamento anual de atividades do Centro incluirá congressos, 

encontros, colóquios, exposições e programas que convoquem cientistas e 

representações da sociedade civil a uma reflexão propositiva sobre o futuro da 

educação, da universidade pública, da ciência, da cultura e das artes em nosso 

país.

De acordo com o regimento aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da UFRRJ, o CEA poderá também oferecer programas, cursos e 

disciplinas de pós-graduação e extensão vinculados aos seus eixos temáticos, 

além de interagir com associações científico-acadêmicas para o desenvolvimento 

de programas, eventos e projetos de interesse comum.

Este evento de apresentação desta nova iniciativa à comunidade 

acadêmica debaterá experiências semelhantes no Brasil e no exterior, além de 

abordar diversas questões transversais de relevância fundamental associadas à 

missão do CEA.

9:30h 
Mesa de Abertura: A criação do Centro de Estudos Avançados na UFRRJ
Ricardo Berbara (Reitor da UFRRJ)
Alexandre Fortes (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ)
Sergio Pereira Leite (Diretor do Centro de Estudos Avançados/UFRRJ)

10:00h
A experiência de Centros de Excelência e Institutos Avançados
Coordenação: Sergio Pereira Leite (Diretor do Centro de Estudos Avançados/UFRRJ, Rio de Janeiro)
Expositores:
José Sérgio Leite Lopes (Diretor do Colégio Brasileiro de Altos Estudos/UFRJ, Rio de Janeiro)
José Vicente Tavares dos Santos (Diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados/
UFRGS, Porto Alegre)
Patrick Caron (Diretor Internacional da Montpellier Université de Excellence, França)

12:30h – 13:30h
Almoço
13:30h
Memória, direitos humanos e inclusão social: uma agenda em transformação
Coordenação: Pedro Hussak (Professor do PPGF/ICHS/UFRRJ, Seropédica)
Expositores:
Atila Roque (Diretor da Fundação Ford Brasil, Rio de Janeiro)
Francisco Carlos Teixeira da Silva (Professor da UFRJ, ECEME, UFRRJ, Rio de Janeiro)
John French (Professor da Duke University, Estados Unidos)

15:30h
Saúde, meio ambiente e direito à alimentação
Coordenação: Miliane Souza (Diretora do IV/UFRRJ, Seropédica)
Expositores:
Peter I. May (Professor da University of Maryland, Estados Unidos)
Raimundo Braz Filho (Professor Emérito da UFRRJ, Ex-Reitor da UENF, Seropédica)
Renato Maluf (Professor do CPDA/UFRRJ e Ex-Presidente do CONSEA, Rio de Janeiro)

17:30h
Políticas públicas, instituições e inovação: Estado e sociedade civil na produção do conhecimento
Coordenação: Thiago Renault (Vice-Diretor do CEA/UFRRJ, Rio de Janeiro)
Expositores:
Maurício Guedes (Diretor de Tecnologia, FAPERJ, Rio de Janeiro)
Nísia Trindade (Presidente da Fiocruz, Rio de Janeiro)
Tatiana Roque (Coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Rio de Janeiro)
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