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•  A/vo	  desde	  1969	  –	  fundado	  por	  
professores,	  alguns	  aposentados	  
compulsoriamente	  pelas	  
universidades	  

•  Cerca	  de	  500	  pesquisas,	  
seminários,	  cursos	  e	  assessorias	  

•  Cerca	  de	  200	  parceiros	  
nacionais	  	  
e	  internacionais	  	  

HISTÓRIA	  

•  Fórum	  de	  debate	  sobre	  
grandes	  questões	  nacionais	  

•  Impactos	  em	  polí/cas	  
públicas:	  formulador	  de	  
programas	  	  
e	  formador	  de	  quadros	  
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Interdisciplinaridade:	  referência	  na	  produção	  de	  
conhecimento	  de	  ponta	  em	  ciências	  humanas	  

Excelência:	  entre	  os	  principais	  think	  tanks	  do	  
mundo,	  35º	  em	  políDcas	  públicas	  

Internacionalização:	  parcerias	  com	  EUA,	  Europa,	  
América	  LaDna,	  Índia	  e	  China	  

Impacto:	  Foco	  na	  análise	  na	  realidade	  da	  brasileira	  	  
e	  subsídios	  para	  políDcas	  públicas	  

Inteligência	  metodológica:	  aprimoramento	  e	  
combinação	  de	  metodologias	  quanDtaDvas	  e	  
qualitaDvas,	  inclusive	  cursos	  e	  oficinas	  

Formação:	  quadros	  para	  academia	  e	  governo;	  
programa	  atual	  com	  pós-‐doutorandos	  

Aos 47 anos 

CEBRAP	  HOJE	  
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•  	  População	  

•  	  Cidadania,	  Saúde	  e	  Desenvolvimento	  

•  	  Comissão	  de	  Cidadania	  e	  Reprodução	  

•  	  Indicadores	  Sociais	  e	  Ambientais	  

NÚCLEOS	  DE	  PESQUISA	  

•  Etnografias	  Urbanas	  

•  Religiões	  no	  Mundo	  Contemporâneo	  

•  Cultura	  Digital	  

•  Desenvolvimento	  

•  Observatório	  de	  Polí/ca	  Externa	  

•  Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	  (CEM)	  

•  Ins/tuições	  Polí/cas	  e	  Eleições	  

•  Democracia	  e	  Ação	  Cole/va	  

•  Ins/tuições	  Polí/cas	  e	  Movimentos	  
Sociais	  

•  Direito	  e	  Democracia	  

110	  pesquisadores:	  40	  sêniores	  permanentes,	  60	  doutores	  
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 	  Desenvolvimento	  e	  Cidades	  

 	  Mobilidade	  Urbana	  

 	  Inovação	  
 	  Desigualdades	  
 	  População	  
 	  Raça	  
 	  Saúde	  

 	  InsDtuições	  PolíDcas	  e	  
Eleições	  

 	  Direito	  e	  Democracia	  

 	  Movimentos	  Sociais	  

 	  PolíDca	  Externa	  
 	  Direitos	  Humanos	  

 	  PolíDcas	  de	  Drogas	  

PESQUISA	  EM	  TEMAS	  COMO…	  
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PARCEIROS	  RECENTES	  
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Título	   Financiamento	  /	  Parceria	   Núcleo	  

PolíDcas	  industriais	  e	  ações	  de	  fomento	  ao	  desenvolvimento	  
tecnológico	  e	  à	  inovação	  

Agência	  Brasileira	  de	  
Desenvolvimento	  Industrial	  
(ABDI)	  

Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

Acompanhamento	  em	  tempo	  real	  e	  diário	  das	  aDvidades	  
legislaDvas	   Amil	  

Núcleo	  de	  InsDtuições	  PolíDcas	  e	  
Eleições	  -‐	  ELLO	  

Tackling	  Violence	   BriDsh	  Council	  
Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	  
(CEM)	  

Regionalização	  e	  Contratualização	  	   CEALAG	  
Núcleo	  de	  Cidadania,	  Saúde	  e	  
Desenvolvimento	  

TIC	  Gênero	  e	  assessoria	  metodológica	  em	  pesquisas	   CeDc.br	   Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

Assessoria	  técnica	  em	  metodologias	  de	  pesquisa	  e	  análise	  de	  
dados	  em	  TICs	   CeDc.Br	   Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

PolíDcas	  públicas,	  ambiente	  regulatório	  e	  fomento	  a	  pequenas	  
empresas	  inovadoras	  no	  Brasil	  

Confederação	  Nacional	  da	  
Indústria	  (CNI)	   Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

PROJETOS	  EM	  2016	  
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Título	   Financiamento	  /	  Parceria	   Núcleo	  

Tráfico	  de	  drogas	  e	  trabalho	  infanDl:	  	  mercados	  criminais	  e	  atuação	  
da	  rede	  de	  proteção	  social	   FUMCAD	   Núcleo	  de	  Etnografias	  Urbanas	  

MuseuBR:	  um	  portal	  para	  os	  museus	  brasileiros	   InsDtuto	  Brasiliana	   Núcleo	  de	  Cultura	  Digital	  

Avaliação	  do	  programa	  São	  Paulo	  Carinhosa	  (PMSP)	  
InsDtuto	  Brasiliana	  /	  
Prefeitura	  SP	  

Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	  
(CEM)	  

Bike	  Itaú	  2016:	  Análise	  em	  mobilidade	  urbana	  em	  7	  cidades	  do	  
Brasil	   Itaú	   Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

Linha	  de	  Produção	  de	  Cuidados	  para	  a	  Saúde	  na	  Adolescência	  e	  
Juventude	  para	  o	  SUS	  no	  Estado	  SP	   OPAS	   Núcleo	  de	  População	  

Observatório	  de	  políDca	  de	  drogas	  /	  Plataforma	  Brasileira	  de	  
PolíDca	  de	  Drogas	   Open	  Society	  /	  IBCCRIM	   Núcleo	  de	  Etnografias	  Urbanas	  

Pesquisa	  qualitaDva	  com	  atores	  envolvidos	  em	  gestão	  de	  resíduos	  
sólidos	  em	  Osasco	   Prefeitura	  de	  Osasco	   Núcleo	  de	  Etnografias	  Urbanas	  

PROJETOS	  EM	  2016	  
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Título	   Financiamento	  /	  Parceria	   Núcleo	  

Accountability	  poliDcs	  in	  health	  policy	  
Robert	  Wood	  Johnson	  
FoundaDon	  

Núcleo	  de	  Cidadania,	  Saúde	  e	  
Desenvolvimento	  

EsDmaDvas	  de	  precariedade	  para	  o	  Plano	  Habitacional	  	  
Sec.	  Habitação	  -‐	  Prefeitura	  
SP	  

Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	  
(CEM)	  

Análise	  das	  redes	  intraorganizacionais	  para	  pesquisa,	  inovação	  e	  
educação	  do	  Sistema	  de	  Saúde	  Einstein	  

Sociedade	  Beneficente	  
Albert	  Einstein	   Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

JusDça	  reproduDva	  e	  jusDça	  racial:	  cruzando	  caminhos	  	   UNFPA	   Núcleo	  de	  População	  

Acompanhamento	  em	  tempo	  real	  e	  diário	  das	  aDvidades	  
legislaDvas	   Valor	  Econômico	  

Núcleo	  de	  InsDtuições	  PolíDcas	  e	  
Eleições	  -‐	  ELLO	  

Controle	  estatal	  do	  protesto	  e	  confronto	  judicial	  nas	  manifestações	  
de	  junho	   Fapesp	  

Núcleo	  de	  InsDt.	  PolíDcas	  e	  
Movimentos	  Sociais	  

Performances	  políDcas	  e	  circulação	  de	  repertórios	  nos	  ciclos	  de	  
protestos	  contemporâneos	  do	  Brasil	   Fapesp	  

Núcleo	  de	  InsDt.	  PolíDcas	  e	  
Movimentos	  Sociais	  

PROJETOS	  EM	  2016	  
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Título	   Financiamento	  /	  Parceria	   Núcleo	  

Brasil,	  as	  Américas	  e	  o	  mundo:	  Opinião	  pública	  e	  políDca	  externa	   Fapesp	   Observatório	  de	  PolíDca	  Externa	  

Esfera	  pública	  e	  reconstrução	   Fapesp	   Núcleo	  de	  Direito	  e	  Democracia	  

Religião,	  direito	  e	  secularismo	   Fapesp	  
Núcleo	  de	  Religiões	  no	  Mundo	  
Contemporâneo	  

Embaixadores	  da	  ParDcipação:	  A	  difusão	  internacional	  do	  
Orçamento	  ParDcipaDvo	   Fapesp	   Núcleo	  Democracia	  e	  Ação	  ColeDva	  

Seminário	  internacional	  “Difusão	  de	  políDcas	  públicas”	   Fapesp	   Núcleo	  Democracia	  e	  Ação	  ColeDva	  

InsDtuições	  políDcas,	  padrões	  de	  interação	  execuDvo-‐legislaDvo	  e	  
capacidade	  governaDva	   Fapesp	  

Núcleo	  de	  InsDtuições	  PolíDcas	  e	  
Eleições	  

Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	   Fapesp / CEPID	 Centro	  de	  Estudos	  da	  Metrópole	  
(CEM)	  

PROJETOS	  EM	  2016	  
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Título	   Financiamento	  /	  Parceria	   Núcleo	  

Revista	  Novos	  Estudos	  Cebrap	   Fundação	  Carlos	  Chagas	   Novos	  Estudos	  Cebrap	  

Reedição	  do	  livro	  Adolescer,	  verbo	  de	  transição	   OPAS	   Núcleo	  de	  População	  

Seminário	  internacional	  "Difusão	  de	  PolíDcas	  Públicas"	   Capes	  
Núcleo	  de	  Democracia	  e	  Ação	  
ColeDva	  

Seminario	  -‐	  Escola	  de	  altos	  estudos	  em	  Ciencias	  Sociais	   CNPq	  Paep	   InsDtucional	  /	  Diretoria	  

Seminário	  internacional	  “Trabalho,	  Cuidado	  e	  PolíDcas	  Sociais:	  
Brasil-‐França	  em	  Debate”	  

Secretaria	  de	  PolíDcas	  para	  
Mulheres	  

Núcleo	  de	  Desenvolvimento	  

Cursos	  e	  Oficinas	  2016	   SESC	   InsDtucional	  /	  Diretoria	  

Debate	  Novos	  Estudos	  e	  Sesc	  CPS	  	   SESC	   Novos	  Estudos	  Cebrap	  

PROJETOS	  EM	  2016	  
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DIFUSÃO	  DE	  CONHECIMENTO	  

Novos	  Estudos	  Cebrap	  
Revista	  mulDdisciplinar,	  que	  há	  30	  anos	  publica	  
pesquisas	  de	  ponta	  e	  reflexões	  contemporâneas	  

Arquivo	  vivo	  de	  ar/gos	  e	  vídeos	  
produzidos	  pelo	  CEBRAP.	  

SEMINÁRIOS	  CEBRAP	  
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SEMINÁRIOS	  CEBRAP	  2016	  

Impasses	  da	  democracia	  no	  Brasil	  

19/02/2016	  

Leonardo	  Avritzer	  –	  Ciência	  Polí/ca/UFMG	  

The	  end	  of	  progress	  

11/03/2016	  

Amy	  Allen	  –	  Philosophy/PennState	  (EUA)	  

Transição	  Polí/ca,	  Crise	  e	  Impeachment	  

08/04/2016	  

Brasilio	  Sallum	  –	  Sociologia/USP	  

Linchamentos	  no	  Brasil	  

03/06/2016	  

José	  de	  Souza	  Mar/ns	  –	  Sociologia/USP	  

Os	  obje/vos	  de	  desenvolvimento	  
sustentável:	  uma	  nova	  agenda	  para	  o	  Brasil?	  

13/05/2016	  

Pesquisadores	  Ins/tute	  of	  Development	  
Studies	  (IDS/UK)	  e	  Cebrap	  



!!

SEMINÁRIOS	  CEBRAP	  2016	  

A	  Indústria	  do	  Futuro	  

16/09/2016	  

Glauco	  Arbix	  -‐	  USP	  

Capitais	  do	  Urbano	  

30/09/2016	  

Eduardo	  Marques	  –	  CEBRAP/CEM	  	  

Desenvolvimento	  econômico	  e	  mercado	  de	  
trabalho	  

23/09/2016	  

Nadya	  Castro	  Guimarães	  –	  USP/CEBRAP	  
Alvaro	  Comin	  –	  USP/CEBRAP	  	  

Três	  décadas	  de	  democracia	  no	  Brasil:	  a	  
crise	  em	  perspec/va	  

25/11/2016	  

Celso	  Rocha	  de	  Barros	  –	  Folha	  de	  S.Paulo	  	  
Marcos	  Nobre	  –	  CEBRAP/UNICAMP	  
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SEMINÁRIOS	  INTERNOS	  2016	  

Quais	  polí/cas,	  quais	  sujeitos?	  	  A	  produção	  de	  sujeitos	  e	  direitos	  através	  de	  polí/cas	  
de	  combate	  às	  desigualdades	  de	  gênero	  e	  raça	  no	  Brasil	  contemporâneo	  

18/03/2016	  

Silvia	  Aguião	  

Religião,	  secularismo	  e	  direito:	  reflexões	  metodológicas	  

29/04/2016	  

Paula	  Montero	  

Mobilidade	  urbana:	  técnicas	  de	  pesquisa	  para	  análise	  de	  sistemas	  de	  
compar/lhamento	  de	  bicicletas	  no	  Brasil	  

20/05/2016	  

Victor	  Callil	  e	  Carlos	  Torres	  Freire	  
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SEMINÁRIOS	  INTERNOS	  2016	  

Como	  estudar	  movimentos	  sociais	  e	  ins/tucionalização?	  

24/06/2016	  

Monika	  Dowbor,	  Euzeneia	  Carlos,	  Maria	  do	  Carmo	  Albuquerque	  

Perfil	  das	  Comunidades	  Terapêu/cas	  no	  Brasil	  

Ronaldo	  de	  Almeida,	  Maria	  Paula	  Gomes	  dos	  Santos	  e	  Taniele	  Rui	  

09/09/2016	  

Difusão	  internacional	  de	  polí/cas	  públicas:	  Par/cipação	  Social	  e	  Segurança	  
Alimentar	  em	  perspec/va	  comparada	  

26/08/2016	  

Osmany	  Porto	  de	  Oliveira	  
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Produ/vidade	  no	  Trabalho	  

02/02/2016	  

Edmar	  Bacha	  	  (Ins/tuto	  de	  Estudos	  de	  
Polí/ca	  Econômica)	  
Luiz	  Gonzaga	  Beluzzo	  (Unicamp)	  

Inserção	  do	  Brasil	  na	  economia	  
internacional	  

29/02/2016	  

Luiz	  Carlos	  Bresser-‐Pereira	  (FGV)	  
Mariano	  Laplane	  (CGEE)	  

Brasil	  2016:	  impasses	  da	  crise	  polí/ca	  

09/03/2016	  

Maria	  Herminia	  Tavares	  de	  Almeida	  
(Cebrap/USP)	  
Vinicius	  Mota	  (Folha	  da	  S.Paulo)	  

Inves/mento	  e	  poupança	  na	  economia	  
brasileira	  

04/04/2016	  

Cláudio	  Hamilton	  dos	  Santos	  (IPEA)	  
Samuel	  Pessôa	  (IBRE/FGV)	  

Queda	  da	  desigualdade	  no	  Brasil?	  

02/05/2016	  

Marcelo	  Medeiros	  (UnB/IPEA)	  
Rodolfo	  Hoffmann	  (USP)	  
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Novas	  regras	  de	  financiamento	  de	  
campanhas	  eleitorais	  

16/08/2016	  

Bruno	  Reis	  -‐	  UFMG	  
Renato	  Pereira	  -‐	  Prole	  

Balanço	  das	  eleições	  2016	  

07/11/2016	  

Fernando	  Limongi	  –	  CEBRAP/USP	  
Claudio	  Couto	  -‐	  FGV	  

Religião	  e	  o	  sistema	  polí/co	  

02/12/2016	  

Ronaldo	  de	  Almeida	  –	  CEBRAP/UNICAMP	  
Ricardo	  Mariano	  -‐	  USP	  
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NOVOS	  PROJETOS	  

Cebrap	  Online:	  	  
Teds	  e	  cursos	  em	  humanidades	  	  
e	  metodologias	  de	  pesquisa	  	  
por	  meio	  de	  plataformas	  digitais.	  

Plataforma	  online	  para	  a	  Novos	  
Estudos	  Cebrap:	  	  
site	  interaDvo,	  visando	  
disseminar	  pesquisa	  em	  ciências	  
sociais	  e	  discuDr	  questões	  da	  
agenda	  pública	  brasileira	  



!!

NOVOS	  PROJETOS	  

Programa	  internacional	  e	  interdisciplinar	  de	  pós-‐doutorado:	  

	  Até	  15	  doutores	  de	  diferentes	  nacionalidades,	  formados	  no	  Brasil	  e	  no	  exterior.	  Terá	  
duração	  de	  um	  ano,	  com	  8	  meses	  de	  estadia	  no	  CEBRAP	  (Agosto	  de	  2017	  a	  Março	  de	  
2018)	  e	  3	  meses	  (Abril	  a	  Junho	  de	  2018)	  em	  uma	  das	  insDtuições	  parceiras.	  Como	  parte	  
do	  programa,	  realizaremos	  a	  Escola	  de	  Altos	  Estudos	  em	  Ciências	  Sociais,	  que	  
oferecerá	  dentre	  outras	  aDvidades	  ao	  longo	  do	  ano,	  um	  seminário	  de	  duas	  semanas	  em	  
setembro	  de	  2017	  sobre	  as	  fronteiras	  de	  conhecimento	  nas	  áreas	  temáDcas	  do	  
projetos,	  com	  a	  parDcipação	  de	  pesquisadores	  de	  ponta	  brasileiros	  e	  
estrangeiros	  InsDtuições	  parceiras:	  

Freie	  Universität	  Berlin	  (Alemanha)	  

Käte	  Hamburger	  Kolleg/	  Centre	  for	  Global	  CooperaDon	  Research	  (Alemanha)	  

InsDtute	  for	  Development	  and	  Peace	  (Universidade	  Duisburg	  Essen,	  Alemanha)	  

Princeton	  University	  (EUA)	  

University	  of	  Bath	  (Reino	  Unido)	  

U	  Cambridge	  -‐	  InsDtute	  for	  LaDn	  American	  Studies	  (Reino	  Unido)	  

InsDtute	  of	  Development	  Studies	  –IDS	  (Reino	  Unido)	  

CRBC/Mondes	  américains	  –	  EHESS	  (em	  negociação)	  


