
 

 

 

 

DISCIPLINA CIÊNCIA E CULTURA E(M) SOCIEDADE 

 

2017-1 

 
Local: Fórum de Ciência e Cultura (Av. Rui Barbosa), 762 – Flamengo. 

 

Horário: Sessõessemanais, às segundas-feiras, de 17:30h às 20:30h (3h/semana; 45h/semestre – 

3 créditos). 

 

Periodicidade: O curso será oferecido uma vez ao ano. 

 

Público Alvo: Alunos de Doutorado ou Mestrado da UFRJ 

 

Objetivos:  

1. Oferecer aos alunos da pós-graduação da UFRJ, de todas as áreas do saber, uma disciplina 

em um novo formato, e que represente um espaço de convívio, reflexão e debate sobre 

grandes temas nacionais e universais. A cada sessão buscaremos oferecer diferentes visões e 

perspectivas sobre cada um dos temas elencados de modo a fomentar nos alunos um 

pensamento reflexivo. 

2. Os professores convidados a palestrar terão, também, como desafio expor suas ideias de 

forma que alunos das diferentes áreas possam acompanhar seus pensamentos e ideias. 

3. Promover o encontro entre professores da UFRJ através desta disciplina que,ao expor suas 

linhas de pesquisa, possa permitir conhecimento mútuo, e, eventualmente colaborações e 

parcerias futuras. 

4. Promover o encontro dos alunos da UFRJ com professores que são ícones em suas áreas do 

saber. Em suma, esta disciplina busca o encontra da Universidade consigo mesma! 

 

Avaliação: Presença em pelo menos 75% das sessões e apresentação de resumo de três sessões. 

 

 Site para informações: www.cbae.ufrj.br 

 

E-mail:ensino@cbae.ufrj.br 

 

 Código da Disciplina: CBA800 

 

 

  

http://www.cbae.ufrj.br/


 

 

Bloco I – Introdução: O início, a Origem... 
Sessão 1. Apresentação do Curso aos Alunos –13/03/2017 
O grupo proponente explicará a origem desta iniciativa, seus objetivos e a dinâmica do curso, assim como o processo 

de avaliação.Nesse primeiro encontro cada aluno se apresentará ao grupo. Será pedido que cada aluno exponha aos 

colegas em uma frase, qual a pergunta que está endereçando no seu mestrado ou doutorado e a contribuição que 

pretende dar à área. 
 

Sessão 2 . Origens – 20/03/2017 
Serão apresentadas as teorias modernas sobre as “Origens”, do Universo, da Vida, do Homem, da Cultura destacando 

o que ainda está em aberto e o que é controverso. 

- Miguel Boavista Quartin 

- Claudia Russo  

-  Cláudia Rodrigues Carvalho 

 

Sessão 3.  Civilizações – 27/03/2017 
Serão apresentadas e discutidas as diferentes civilizações com especial destaque para aquilo que lhes define e 

diferencia. 

- Monica Lima e Souza -  a confirmar 

- Bruna Franchetto 

- Luciana VillasBôas 

 

Sessão 4. Brasis – 03/04/2017 
Uma reflexão sobre o Brasil sob a ótica de grandes pensadores. 

- Ricardo Bielschowsky 

- Moacir Palmeira 

- Manolo Florentino 

 

Sessão 5. Brasil, Brasileirose suas Instituições – 10/04/2017 
Pretende-se fazer uma ampla discussão sobre a origem do povo brasileiro, sua história, cultura, riquezas e mazelas. 

- João Pacheco de Oliveira 

- Charles Pessanha 

- Flávio Gomes 

 
Apresentação de Sergio Alvares da Escola de Música com o grupo SôdadeBrasilis, fruto de um trabalho que 

vem realizando há alguns anos nesta Escola como desdobramento de uma disciplina que costuma ministrar 

sobre Pixinguinha. 

 

Bloco 2- Promessas e Limites da Ciência e da Cultura: Onde estamos? 
Sessão 6. Cidades– 17/04/2017 
O mundo se urbaniza e as cidades se transformam em espaços de conflitos, desigualdades e de novas esperanças. 

Pretende-se oferecer uma visão de cidade contemporânea e no futuro. 

- CarlosVainer 

- Sérgio Magalhães  

- Luiz Antonio Machado–a confirmar 
 

Sessão 7. Saúde Contemporânea – 24/04/2017 
Quais as enfermidades da contemporaneidade? De que forma os novos hábitos de um mundo moderno acelerado e 

uma sociedade hiperconectada afetam a nossa saúde física e mental?  

- Ligia Bahia 

- Marcelo Land 

 

Sessão 8. Diversidade e Desigualdade: Intolerâncias, Laicidade, Racismo, Homofobia –

08/05/2017 

-  Maria Elvira Díaz-Benitez 

- Vantuil Pereira 

- Luiz Antonio Cunha – a confirmar 

 



 

Sessão 9. JuventudeS – 15/05/2017 
Pretende-se promover um amplo debate sobre as perspectivas de futuro para a juventude nos dias de hoje. Os jovens 

“nem, nem, nem”; escolaridade; perspectivas; violência; gravidez na adolescência; drogas; trabalho... 

- Regina Novaes 

- Lucia Rabello de Castro 

- Jurandir Freire Costa – a confirmar 

- Valéria Pero 

 

Sessão 10. Meio Ambiente, Clima e Energia- 22/05/2017 
Pretende-se discutir o aquecimento global e suas implicações ambientais e sociais; o consumo de energia do planeta e 

novas alternativas energéticas. A matriz energética brasileira. 

-     Edson Watanabe 

-     Henri Acselrad 

-     Ana Luiza Coelho Netto 

-     Roberto Schaeffer 

 

Sessão 11. Comunicação e Informação – 29/05/2017 
Vivemos num mundo hiperconectado onde praticamente não há mais fronteiras físicas, nem mesmo entre nós e os 

outros, entre o que nos é privado e particular e o que é de domínio público. A quantidade de informação gerada nos 

dias de hoje é avassaladora e nos torna pequenos e incapazes de acompanhar e depurar tudo que é produzido. A 

grande mídia nos pauta! Onde iremos parar? 

-     Marcos Dantas  

-     Fernando Salis 

-     Henrique Antoun 

 

Sessão 12. Saberes e Cultura Populares – 05/06/2017 
Como os saberes populares influenciam e contribuem para a ciência e cultura? 

- Samuel Araújo 

- Marco Antonio Gonçalves  

-     ElsjeLagrou 

- Sonia Costa 

 

Sessão 13. Ética e Integridade na Pesquisa, na Cultura e na Vida Social e Política– 

12/06/2017 
Discutir a questão da ética dos dias de hoje encontra importância ímpar. Será que a pressão que o cientista/artista sofre 

é o que o leva a cometer fraudes e plágios? Por que há um vazio de ética na política brasileira? Onde estamos errando? 

Pretende-se também fazer uma ampla discussão acerca da responsabilidade social do cientista, do artista e do cidadão.  

-     Sonia Vasconcelos 

-     Fernando Santoro  

-     Luiz Fernando Duarte 

-     Cristina Riche 

 

Bloco 3 – Para Onde Vamos?O Futuro Incluindo a Vida Depois da Pós-Graduação 
Sessão 14. Incubadoras de Empresa, Empresas Juniores, Jovens Empreendedores e os que 

Fizeram NovasTrajetórias Depois da Universidade – 19/06/2017 
Pretende-se trazer um grande painel com convidados jovens (empreendedores, ONGs, movimentos sociais etc.) para 

falar de suas experiências para além do mundo acadêmico. 

 

Sessão 15. Uma Reflexão Sobre o Futuro da Universidade e a Universidade do Futuro: A 

Universidade que Queremos, a Universidade que o Brasil Precisa – 26/06/2017 

- Roberto Leher,Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

- Luiz Davidovich 

- Adalberto RamonVieyra 

 

Sessão 16. Encerramento/Avaliação– 03/07/2017 
Os estudantes avaliarão a disciplina sugerindo novas temáticas e opinando sobre a iniciativa.Além disso, deverão, 

nesse dia, entregar os três resumos (de 3 a 5 páginas para cada resumo) das sessões escolhidas. 


