INSTITUTO DE ECONOMIA- UFRJ
GRUPO DA ECONOMIA DA INOVAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO (PPED)
Projetos de Pesquisa CNPq Universal: Desenvolvimento de Capacidades para a
Governança: Visões Sociais e o Debate sobre Células-Tronco no Brasil (Processo
N: 470938/2009 9).

SEMINÁRIO MULTIDISCIPLINAR
AS PESQUISAS E TERAPIAS COM CÉLULAS TRONCO – O ESTADO
DA ARTE INTERNACIONAL E NO BRASIL
DEBATES DAS QUESTÕES BIOÉTICAS RELEVANTES

Painelistas:
- Stevens Kastrup Rehen: Professor e Diretor Adjunto de Pesquisa do Instituto de
Ciências Biomédicas da UFRJ. Coordenador do Laboratorio LaNCE (Laboratório
Nacional de Células-Tronco Embrionárias)
- Marisa Palácios da Cunha e Melo de Almeida Rego, Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada a Saúde Coletiva (PPGBIOS) UFRJ/Fundação Oswaldo Cruz – e Professora da UFRJ.
- João R. T. de Mello Neto, Professor do Instituto de Física da UFRJ e Secretário
Regional da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência (SBPC).
- Liliana Acero, Prof. Visitante no Instituto de Economia, UFRJ, Programa de
PósGraduação Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (PPED) e Grupo da
Economia da Inovação.
Moderadora:
- Lia Hasenclever, Professora da UFRJ, Atua na Pós-Graduação no Programa de
Economia Industrial e da Tecnologia e no Programa de Políticas Públicas, Estratégia e
Desenvolvimento (PPED) e integra o Grupo de Economia da Inovação.
Comentarista:
- Maria Antonieta Parahyba Leopoldi, Professora do Departamento de Ciência
Política da UFF atuando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFF e
no Programa de Pós-Graduação em Políticas Publicas, Estratégias e Desenvolvimento.
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Data: 13 de Junho, das 14hs às 17hs.
Metodologia: Os painelistas apresentarão a sua visão relativa as perguntas formuladas
pelo projeto e enviadas previamente (ver abaixo, as perguntas). Será solicitado aos
painelistas um PowerPoint breve como resumo da sua reflexão em relação a, no
mínimo, 3 das perguntas. A seguir, as visões apresentadas e suas posições serão
debatidas com o público. Está prevista a duração máxima de meia hora da apresentação
por cada painelista e a duração do debate e das respostas às perguntas/reflexões em
quarenta e cinco minutos.
Perguntas:
1) Quais seriam as atuais tendências Internacionais na produção e difusão das
pesquisas com células-tronco e das terapias celulares associadas, segundo a sua
área de experiência profissional e/ou pessoal? Poderia apontar os fatos mais
relevantes? Destacar o quê a experiência internacional poderia oferecer de lições
para o desenvolvimento da área no Brasil?
2) Quais seriam as atuais tendências Brasileiras nas PCT na produção e difusão
das pesquisas com células-tronco e das terapias celulares associadas, segundo a
sua área de experiência profissional e/ou pessoal? Poderia apontar os fatos mais
relevantes? Destacar tendências que a seu ver acelerariam ou melhorariam o
desenvolvimento da área no Brasil?
3) Quais são as principais políticas públicas brasileiras que contribuem para o
desenvolvimento da área? Quais seriam os principais tipos de lacunas ou ajustes
a realizar nessas políticas? A seu ver, existe uma governança suficientemente
adequada para a área e para o desenvolvimento de novas e eventuais terapias
associadas?
4) Quais são as principais regulamentações brasileiras que contribuem para o
desenvolvimento da área? Quais seriam os principais tipos de lacunas ou ajustes
a realizar na regulamentação brasileira (ex. legal ou bioética ou de controle
sanitário) para a área das pesquisas com células-tronco e para o
desenvolvimento de novas e eventuais terapias associadas?
5) O Sr./Sra. acha pertinente uma inclusão mais abrangente da sociedade civil
nas opiniões e nas informações para a área? Quais tipos de grupos deveriam se
incorporar e para quais assuntos? Como e por quais canais poderia se
desenvolver e sistematizar o incentivo e a promoção da participação pública?

Coordenação: Dr. Liliana Acero, Prof. Visitante Instituto de Economia, do Programa
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (PPED) e do Grupo de Pesquisa da
Economia da Inovação, UFRJ.
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Equipe: Prof. Lia Hasenclever, Instituto de Economia (IE) UFRJ, Prof. Colaboradora;
Pesquisadora: Prof. Sandra Becker, nível Doutorando do Programa de Pós-Graduação
em Bioética, Ética Aplicada a Saúde Coletiva (PPGBIOS)- UFRJ/Fundação Oswaldo
Cruz, UERJ/UFF; Assistentes de Pesquisa: Helena Klein e Paulo Savaget Nascimento,
ambos mestrandos do Programa PPED-IE-UFRJ.
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