
 

 

PERFIL DOS PALESTRANTES 

 

 

 

Adalberto Moreira Cardoso (Uerj) 

Doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), 

Cardoso é professor, pesquisador e coordenador do Núcleo 

de Pesquisas e Estudos do Trabalho (Nupet), sediado 

no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj). Atua em diversas áreas 

da sociologia do trabalho, da sociologia urbana (incluindo 

desigualdades sociais) e da teoria social. Os termos mais 

frequentes em sua produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: 

sindicalismo, formação de classe, mercado de trabalho, brasil, reestruturação 

produtiva, globalização, indústria automobilística, direito do trabalho, neoliberalismo, 

democracia, América Latina, era Vargas.  

 

Ana Cristina Bicharra Garcia (Unirio) 

Doutora em engenharia civil assistida por computador pela 

Universidade de Stanford, Cristina é professora titular do 

Departamento de Informática Aplicada da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). É fundadora do 

laboratório de documentação ativa e design inteligente 

(ADDLabs), uma parceria da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) com a Petrobras. Coordena projetos de 

cooperação com instituições internacionais, desde 2013, um com a Universidad Carlos 

III de Madrid na área de inteligência ambiental; e outro, desde 2014, com o Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT) na área de inteligência coletiva. Suas áreas de 

pesquisa atuais são agentes, aprendizado de máquina e sistemas de suporte à decisão.  

 



Carlos Americo Pacheco (USP) 

Doutor em ciência econômica pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e pós- doutor pela Universidade de 

Columbia, Pacheco é professor do Instituto de Economia da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e diretor 

presidente do Conselho Técnico Administrativo da Fundação 

de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp). Dedica-se aos 

estudos na área de economia urbano-regional, economia 

industrial e tecnológica. 

 

 

Débora Foguel (UFRJ) 

Doutora em bioquímica pelo Instituto de Química da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Debora é 

professora titular do Instituto de Bioquímica Médica 

Leopoldo de Meis da UFRJ. Tem experiência na área de 

bioquímica, com ênfase em química de macromoléculas 

(proteínas). Dedica-se principalmente aos seguintes temas: 

agregação proteica, enovelamento proteico, inflamação e 

doenças amiloidogênicas, tais como Alzheimer e Parkinson. É membro titular da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC). 

 

 

Edmar Bacha (Iepe/ CdG) 

Doutor em economia pela Universidade de Yale, Bacha é 

sócio diretor e fundador do Instituto de Estudos de Política 

Econômica da Casa das Garça (CdG). É membro do conselho 

consultivo internacional da Universidade de Yale, membro 

do comitê de datação de ciclos econômicos da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) e membro titular da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC). Em novembro de 2016, foi 

eleito para a Academia Brasileira de Letras, e tomou posse em 7 de abril de 2017. 

 

 

 



Fabio Kon (USP) 

Doutor em ciência da computação pela Universidade de 

Illinois, Kon é professor titular da Universidade de São Paulo 

(USP). Tem experiência na área de ciência da computação, 

com ênfase em sistemas de software, atuando 

principalmente nos seguintes temas: sistemas distribuídos, 

computação em grade, middleware reflexivo, métodos ágeis 

de desenvolvimento de software, informática em saúde, 

multimídia e computação musical. É coordenador-adjunto de Pesquisa para Inovação 

da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp), membro do conselho da 

Sociedade Brasileira de Computação e avaliador de propostas altamente inovadoras 

dos programas FP7 e Horizon 2020 da Comissão Europeia.  

 

 

Gonçalo Pereira (Unicamp) 

Doutor em genética molecular pela Universidade de 

Düsseldorf-Alemanha, é livre-docente e professor titular 

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na 

área empresarial, foi cofundador e cientista-chefe da 

Granbio, a primeira e maior usina de etanol de segunda 

geração do país, onde desenvolveu variedades de cana 

energia, sistemas de fermentação e leveduras de segunda 

geração. Atualmente é diretor do Laboratório Nacional do 

Bioetanol, dedicado ao desenvolvimento de ciência e tecnologia para a bioeconomia. 

Pereira é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, convidado como 

expert da Comunidade Europeia para bioeconomia e conselheiro do Fórum Econômico 

Mundial para biotecnologia. 

 

Jose Manoel de Seixas (Coppe/UFRJ)  

Doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), onde é professor titular. Tem 

experiência na área de inteligência computacional e 

processamento de sinais, atuando principalmente nos 

seguintes temas: teoria e aplicações de inteligência 

computacional, instrumentação eletrônica, tecnologia 

sonar e qualidade de dados. 

 



Nadya Guimarães (USP) 

Doutora em sociologia pela Universidad Nacional 

Autónoma de México e pós-doutora pelo Programa 

Especial de Estudos Urbanos e Regionais do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), Nadya é docente do 

Departamento de Sociologia e professora titular de 

sociologia do trabalho da Universidade de São Paulo 

(USP).  É membro titular da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC). Por sua experiência de pesquisa em sociologia econômica e do trabalho, tem 

publicado e orientado em temas como: mudança econômica, reestruturação das 

firmas e trajetórias dos trabalhadores; desigualdades de gênero e raça no mercado e 

locais de trabalho; desemprego, procura de trabalho e mecanismos de intermediação 

de empregos; as novas relações de emprego e os desafios de sua teorização. 

 

 

Naercio Menezes Filho (Insper/USP) 

Doutor em economia pela University College London, 

Menezes Filho é professor titular e coordenador do Centro 

de Políticas Públicas do Instituto de Ensino e Pesquisa 

(Insper). É professor associado da Universidade de São 

Paulo (USP) e consultor da Fundação Itaú Social. É membro 

do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Tem 

experiência na área de economia, com ênfase em capital 

humano e organização industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: 

educação, mercado de trabalho e produtividade. 

  

 

Richard Freeman (Universidade de Harvard) 

Doutor em economia pela Universidade de Harvard, onde 

é professor da área e também codiretor do Laboratório e 

Programa de Trabalho na Escola de Direito. É pesquisador 

sênior em mercado de trabalho no Centro de Desempenho 

Econômico, braço da Escola de Economia de Londres, 

fundada pelo Conselho Econômico e de Pesquisa Social, 

instituição pública do Reino Unido de apoio às ciências 

sociais. Freeman dirige o Projeto de Ciência e Engenharia 

de Força de trabalho, da National Bureau of Economic Research (NBER), uma rede 

dedicada às áreas de ciência econômica, técnica, engenharia e trabalho 

automatizado.    

 



Ronaldo Lemos (Instituto de Tecnologia e Sociedade – ITS 

Rio) 

Advogado e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade 

(ITS Rio), Lemos é professor de direito da informática na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), além de 

pesquisador e representante do laboratório de mídia do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts  (MIT Media Lab)  

no Brasil. É comentarista de tecnologia da Globonews e 

colunista da Folha e da revista Trip. É membro e vice-presidente do Conselho de 

Comunicação Social do Congresso Nacional. Integra o conselho de administração de 

várias instituições no Brasil e no exterior, como a Mozilla, a Access Now, o Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz, dentre outras.  

 

 

Virgílio Almeida (Harvard/UFMG)  

Doutor em ciência da Computação pela Universidade 

Vanderbilt, Almeida é professor titular do Departamento 

de Ciência da Computação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). É também membro da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), da Academia Nacional de 

Engenharia e da Academia Mundial de Ciências (TWAS). 

Seus interesses de pesquisa concentram-se nos vários 

aspectos de sistemas de computação, atuando principalmente em internet, 

caracterização de tráfego e cargas de trabalho, medição, modelagem analítica de 

performance e planejamento de capacidade de infraestruturas de processamento de 

informação.  

 

 

Wanderley Guilherme dos Santos (UFRJ) 

Doutor em ciência política pela Universidade de Stanford, 

Santos é professor aposentado de teoria política da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É fundador 

do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro 

(Iuperj) e membro titular da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC). Tem experiência na área de teoria política, política 

comparada e instituições políticas brasileiras. Sua linha de 

pesquisa atual envolve o fim da Revolução Industrial e a transição da Revolução Digital: 

implicações sociológicas e políticas. 

 


