
 
 

 

IV SEMINÁRIO DO CENTRO DE ESTUDOS  

SOBRE DESIGUALDADE E DESENVOLVIMENTO – CEDE/UFF 

http://www.proac.uff.br/cede/ 

 

27 e 28 de Janeiro de 2016 

Faculdade de Economia da UFF 

Sala 522 – Bloco F – Campus do Gragoatá - Niterói 

 

 

Programação  

 

27 de Janeiro  

 

8:45 às 9:00 – Abertura  

 

9:00 às 10:30 – Políticas Públicas, Desenvolvimento e Democracia  

Coordenação:  Fábio D. Waltenberg (Faculdade de Economia – UFF) 

 

“A imaginação social-democrata: primeiras aproximações” - Paulo Roberto dos Santos Corval (UFF) 

 “Interações entre Demanda por Redistribuição e Políticas Redistributivas: Uma análise para o Brasil 

no período de 1991 – 2014” - Beatriz Meirelles (Faculdade de Economia – UFF) 

“O desenvolvimentismo no Brasil: o debate atual”- Mariana Finello (Faculdade de Economia – UFF) 

 

10:30 às 12:30 – Tributação, Seguridade, Legislação trabalhista, Custos Fiscais  

Coordenação: Emmanoel Boff (Faculdade de Economia – UFF) 

  

“A tributação da riqueza em âmbito internacional” - Natassia Nascimento (Faculdade de Economia - 

UFF) 

“As reformas no sistema de seguridade social na Argentina na pós-convertibilidade: expansão da 

cobertura e nova institucionalidade” – Matias Mrejen (Faculdade de Economia - UFF) 

 “Impactos do FGTS no mercado de trabalho: uma avaliação empírica com dados em painel (1983-

2000)" – Caio Ferrari (Faculdade de Economia – UFF) 

“Custos fiscais das medidas de controle inflacionários entre 1990-2010: uma análise através dos 

mecanismos de transmissão da política monetária” - Rafael Montanari Durlo (Faculdade de Economia 

– UFF) 

 

12:30 às 14:00 – Almoço 

 

14:00 às 15:15 – Meio Ambiente (I) 

Coordenação:  Celia Lessa Kerstenetzky (UFF) 

 

“A Incerteza do Proprietário de Terras  ao Tomar a Decisão de Cumprir o Novo Código Florestal 

Brasileiro” – Manoel Soriano (Faculdade de Economia - UFF) 

http://www.proac.uff.br/cede/


“Marcos cognitivos, ação colectiva e serviços ecossistêmicos” – Róldan Muradian (Faculdade de 

Economia - UFF) 

 

15:15 às 16:00 – Palestra: "Anos dourados brasileiros? A experiência recente e a trajetória 

interrompida de redistribuição" - Celia Lessa Kerstenetzky (UFF) 

 

16:00 às 16:15 – Café 

 

16:15 às 18:00 – Ensino Superior: escolha de cursos e permanência  

Coordenação:  Danielle Carusi Machado 

 

“Políticas públicas de acesso e permanência no ensino superior: trajetórias de estudantes da favela da 

Maré/RJ” - Amanda Gonçalves da Silva (Faculdade de Educação - UFF) 

“O que pode afetar a formação das preferências por cursos superiores?” – Felipe Martins (Faculdade 

de Economia – UFF e IPEA) 

“Políticas públicas, como encontrar a democratização?” - Isabel Silveira da Silva Leite (Faculdade de 

Educação - UFF) 

 

18:00 – Encerramento 

 

 

 

Programação  

 

28 de Janeiro  

 

9:00 às 10:45 – Atratividade da docência no Ensino Básico 

Coordenação:  Graciele Pereira (Faculdade de Economia – UFF) 

 

“Atratividade da docência no Ensino Básico: por que tantos bons alunos preferem outras carreiras?” - 

Francisco Raeder (UFF) 

“Atratividade da docência: uma análise a partir dos dados do ENADE” – Danielle Carusi Machado 

(UFF) 

 “Dados da pesquisa da Leman” – Roberta Mendes, Raphael Alves e Fábio Waltenberg (UFF) 

 

10:45 às 12:30 – Acesso ao Ensino Superior 

Coordenação: Ariana Brito (Faculdade de Economia – UFF)  

 

“ENEM, currículo e os cursos pré-vestibulares populares” - Adrielly Ribas Morais (Faculdade de 

Educação - UFF) 

“Economia e Pedagogia sob o aspecto do acesso e da permanência: o caso UFF” – Junia Coutinho 

Coelho e Alessandro Pinto dos Santos (Faculdade de Educação  - UFF) 

 “Políticas de permanência nas universidades federais do sudeste e no nordeste: mapeamento pela via 

dos websites” – Hustana Vargas (Faculdade de Educação – UFF) 

 

12:30 às 14:00 – Almoço 

 

14:00 às 14:45 – Mercado de Trabalho e Desigualdade de Renda 



 Coordenação: Ariana Brito (Faculdade de Economia – UFF)  

“Salário mínimo e desigualdade do rendimento domiciliar per capita no Brasil entre 1995 e 2013” – 

Alessandra Scalioni Brito (Faculdade de Economia – UFF e IBGE) 

“Uma análise dos rendimentos do trabalho: desigualdade entre trabalhadores com ensino superior” – 

Danielle Carusi Machado (Faculdade de Economia – UFF) 

 

14:45 às 15:00 Café 

 

15:00 às 16:45 – Meio Ambiente (II) 

Coordenação: Manoel  Soriano (UFF)  

 

“O Paradoxo do Rio de Janeiro: Uma análise do caso do Complexo do Morro dos Prazeres” – 

Monique Barreto (Faculdade de Economia - UFF) 

“A nova economia do lixo urbano: uma comparação entre dois modelos de gestão de resíduos sólidos 

nas favelas do Rio de Janeiro” – Teresa Meira (Faculdade de Economia - UFF) 

“Diagnóstico preliminar de resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro: Perfil das comunidades.” 

Claude Cohen (Faculdade de Economia - UFF) 

 

16:45 – Encerramento 

 


