
V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO CEDE - Programação comPleta

9:00 - AberturA – Ana Célia Castro (PPeD – uFrJ), Luciano Losekann (PPGe – uFF) e Danielle Carusi (PPGe – uFF e CeDe) I 
Sala 227

9:30 àS 11:00 - tributAção: DesAFios à ProGressiviDADe tributáriA no brAsiL
Coordenação: Celia Lessa Kerstenetzky  I Sala 227

“Por que (e de que forma) os ricos devem pagar mais impostos? as ideias seminais de Jean-Jacques Rousseau” 
- Antonio Patrocínio (instituto de economia - uFrJ)

“O Paradoxo Constitucional Brasileiro: Direitos sociais sob tributação regressiva” - Pedro Fandiño (PPeD - uFrJ)

 “Agenda Legislativa do IRPF no Brasil”- Jefferson Lécio Leal (DCP-usP)

11:00 àS 12:00 - PALestrA: 30 Anos DA Constituição CiDADã 
- Celia Lessa Kerstenetzky (uFrJ) e Marta Arretche (usP) I Sala 227

12:00 àS 13:00 - ALMoço

13:00 àS 15:00 - eDuCAção e DesiGuALDADes 
Coordenação: Fábio Waltenberg (uFF) I Sala 102

“Desigualdade no acesso à educação infantil no Brasil”- isabela seixas Corrêa (PPeD - uFrJ)

“Estimativas do número de profissionais de ensino básico com vínculos empregatícios com municípios brasileiros para o período 
de 2013 a 2016” - Felipe dos santos Martins (PPGe - uFF)

“Oferta de escolas e retorno do ensino médio entre os jovens no Brasil” - Maíra Penna Franca (PPGe - uFF)

“Análise da desigualdade horizontal no ensino superior brasileiro” - thiago Giudici e valéria Lúcia Pero 
(instituto de economia - uFrJ)

15:00 àS 16:00 - PALestrA: AusteriDADe e DesiGuALDADe soCiAL no brAsiL - esther Dweck I Sala 102

16:00 àS 18:00 – PobrezA, estiGMA e PrivAção De LiberDADes
Coordenação: Danielle Carusi Machado (uFF) I Sala 102

“Neoliberalismo Inclusivo: as metamorfoses do capitalismo e o papel da crítica” - natália torres (instituto de economia - uFrJ)

“Por que o Brasil quer a Renda Mínima Universal? Análise dos argumentos defendidos pela literatura brasileira de 1975 a 2017” 
- Fernando José Gomes Freitas (PPeD - uFrJ)

“implementando o Programa bolsa Família: questões de gênero, estigmas e moralidades” - Mani tebet Marins (universidade 
Federal rural do rio de Janeiro)

“Pobreza como Privação de Liberdade: o caso da favela do Vidigal no Rio de Janeiro pós UPP” - Maria Guerreiro (PPeD/uFrJ)

18:00 - enCerrAMento DiA 1

08/11

09:00 àS 11:00 - MerCADo De trAbALho e DesiGuALDADes
Coordenação: isabela nogueira (uFrJ)

“Emergentes e Desiguais: Uma análise dos efeitos distributivos das políticas ativas de salário mínimo no Brasil e na China no 
século XXI ”- João Pedro Loureiro braga (instituto de economia - uFrJ)

“Diferencial de rendimentos por cor e sexo no Brasil: um estudo sobre a discriminação no mercado de trabalho (2002-2015)” 
- Melissa de Azevedo Xavier da silva (Faculdade de economia - uFF) 

“Heterogeneidade da mão de obra feminina no Brasil: seriam as mulheres polarizadas?” - elisa Monçores (PPGe - uFF)

“Uma luminária para o estudo do emprego em serviços?” - Graciele Guedes (PPGe - uFF)

11:00 àS 12:00 - PALestrA: soCiAL investMent - the neW beveriDGe? 
- Anton hemerijck (european university institute)

12:00 àS 13:00 - ALMoço

13:00 àS 14:40 - CresCiMento e DesenvoLviMento
Coordenação: esther Dweck (uFrJ)

“Desigualdades e Acumulação de Capital na China” - isabela nogueira (instituto de economia - uFrJ)

“Educação e crescimento” - Ana Cristina reif (instituto de economia - uFrJ)
 
“O Ciclo Econômico Recente da Economia Brasileira: uma interpretação Minskyana” - Carmem Feijo (PPGe - uFF)

14:40 àS 15:40 - PALestrA: unsustAinAbLe inequALity? - Lionello Punzo (unisi-siena)

15:40 àS 18:00 - DesAFios ConteMPorâneos
Coordenação: Ana Cristina reif (uFrJ)

 “Welfare state pós Grande Recessão” - Celia Lessa Kerstenetzky (PPeD - uFrJ) 

 “Impactos do Novo Código Florestal Brasileiro Sobre o Desmatamento na Amazônia Legal” 
- André Albuquerque sant’Anna (PPGe - uFF)

 “Imigração, Diversidade e Desenvolvimento” - bruno zanotto vigna (FGv – sP) 

 “O que há de novo na nova desigualdade?”- Daniel Mano (PPeD - uFrJ)

 “Arco Metropolitano e o mercado de trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro” 
- thaynara Carinhanha de Menezes (PPGe - uFF) 

 “The equalizing third of a century: An evaluation of equality of opportunities in Brazil for almost 40 years” 
- Daniel Duque e valéria Pero (instituto de economia – uFrJ)

18:00 - enCerrAMento DiA 2
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pROgRAMAçãO I dIa 1 - SalaS 227 e 102

pROgRAMAçãO I dIa 2 - audItórIo monIz de aragão

local: salas 227, 102 e Auditório Moniz de Aragão 
Palácio universitário (2º andar). universidade Federal do rio de Janeiro (uFrJ), 
Campus Praia vermelha. Av. Pasteur, 250. rio de Janeiro, rJ.
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