Relatório de Viagem
Do dia 16 de setembro ao dia 19 de setembro de 2013, o Diretor Martin Grossmann e o
Conselheiro Ary Plonski, ambos do Instituto de Estudos Avançados da USP, estiveram em viagem
de trabalho no Canadá. O objetivo principal da viagem foi a participação na segunda conferência
UBIAS (University Based Institutes for Advanced Studies) em Vancouver.
A primeira conferência realizada em outubro de 2010, sediada pelo Freiburg Institute for
Advanced Studies (Frias), da Universidade de Freiburg, Alemanha, marcou a criação desta rede
de institutos de estudos avançados de importantes universidades distribuídas em 19 países ao
redor do mundo. Neste primeiro encontro foi possível mapear o histórico, a genealogia e a
missão destes institutos em seus diversos contextos, tarefa essencial na concretização desta
confederação. Três anos depois, esta segunda conferência demonstrou que a rede UBIAS está
consolidada, investindo no tema Conhecimento Científico e Acadêmico, ou seja, explorando a
excelência na pesquisa em suas respectivas universidades. Além das atividades da conferência,
esta estada em Vancouver também possibilitou a participação dos professores na reunião do
Conselho de Direção do UBIAS, da qual o IEA‐USP é membro e também de reuniões de trabalho
que deram continuidade ao planejamento do projeto interinstitucional “Academia
Intercontinental”, uma pareceria entre o IEA‐USP e o IAR ‐ Institut of Advanced Research of the
University of Nagoya do Japão.
UBIAS STEERING COMMITEE MEETING – 16/09/2013

No dia anterior ao do início da conferência, deu‐se uma reunião preliminar do conselho de
direção do UBIAS, do qual o IEA‐USP é membro. Além de ter sido uma oportunidade para que os
representantes das instituições fundadoras do grupo estreitassem laços, foram discutidos e
acertados os próximos passos do UBIAS. Assim sendo, um dos principais tópicos da pauta foi o
projeto da Academia Intercontinental.
Foi concedido um espaço para que os representantes do IEA e do IAR de Nagoya apresentassem
as últimas atualizações deste projeto pioneiro a ser lançado oficialmente em 2014. A proposta é
promover o intercâmbio científico entre gerações, disciplinas e culturas. Para tanto, serão
selecionados de 15 a 20 jovens pesquisadores de várias universidades do mundo e de diferentes
áreas do conhecimento para se dedicar a um estudo colaborativo de caráter interdisciplinar, sob
a orientação de três cientistas seniores – ganhadores do Prêmio Nobel ou de distinção
semelhante, que coordenarão as atividades. O grupo manterá contato durante o biênio do
projeto e se reunirá em dois workshops de um mês cada ‐ um em São Paulo, originalmente
previsto para setembro de 2014, mas remarcado para março de 2015, e outro em Nagoya,
previsto para setembro de 2015. Nesses encontros de imersão, os pesquisadores terão a chance
de trocar experiências, participar de atividades interculturais e programas sociais e de discutir o
tema de pesquisa com importantes interlocutores de importância regional e internacional, por
meio de conferências, leituras, seminários e debates.
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Participantes do encontro:
Dr. Janis Sarra, Peter Wall Institute for Advanced Studies
Dr. Werner Frick, Freiburg Institute for Advanced Studies
Dr. Carsten Dose, Freiburg Institute for Advanced Studies
Professor Michal Linial, Institute for Advanced Studies Jerusalem
Professor Clarissa Ball, University of Western Australia Institute of Advanced Studies
Professor Sami Philström, Helsinki Collegium for Advanced Studies
Professor Takaho Ando, Nagoya University Institute for Advanced Research
Professor Dapeng Cai, Nagoya University Institute for Advanced Research
Dr. Caroline Winterer, Stanford Humanities Centre
Dr. Alexandra Kleihues, Collegium Helveticum
Dr. Emine Elvan Kut Bacs, Collegium Helveticum
Dr. Britta Padberg, Bielefeld
Dr. Martin Grossmann, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo
Dr. Ary Plonski, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA ACADEMIA INTERCONTINENTAL
Foram realizadas duas reuniões de trabalho envolvendo o diretor do IAR Professor Takaho Ando
e o Professor Dapeng Cai, os dois representantes do IEA‐USP, como também o Coordenador
Executivo do FRIAS‐Universidade de Freiburg, Dr. Carsten Dose e o Professor Sami Philström,
diretor do Helsinki Collegium for Advanced Studies. O que sintetiza os assuntos tratados nessas
reuniões é a carta de intenções (Memo of Understanding) assinada entre as duas Instituições
(IEA & IAR), assim estruturada:
Definida a composição do Grupo Senior de Academicos, responsável pela coordenação
científica da Academia:
● coordenadores científicos: Professor Takao Kondo, biólogo (Universidade de Nagoya,
Japão), Professor Till Roenneberg, biólogo (Ludwig‐Maximilians University, Munique,
Alemanha) e ainda o terceiro nome a definir (escolha do IEA‐USP)
● representantes do UBIAS: Professor Eliezer Rabinovici, físico, ex‐diretor do Israel
Institute of Advanced Studies & Professor Sami Philström, filósofo, diretor do Helsinki
Collegium for Advanced Studies.
● diretores dos institutos parceiros da academia: professor Takaho Ando, filósofo‐
historiador e professor Martin Grossmann, teórico da cultura.
O Cronograma final acertado, uma vez que ele sofreu atraso devido as eleições para reitoria da
USP ficou assim: o primeiro encontro presencial da Academia em São Paulo será em março de
2015 e o de Nagoya em setembro/outubro de 2015. O edital público para interessados em
participar da Academia Intercontinental será aberto na internet (por sistema a ser
providenciado pelo IAR) em abril/maio de 2014 e concluído em julho de 2014. O período de
seleção das propostas enviadas por pesquisadores de todo o mundo terá início em agosto de
2014 e o Grupo Senior de Academicos que avaliará e selecionará as propostas terá um encontro
Rua Praça do
Relógio, 109,
bloco K, 5º andar,
Butantã, 05508-050,
São Paulo, SP
Tels. (11) 3091-3919
e 3091-3927
iea@usp.br
www.iea.usp.br

presencial no FRIAS na Alemanha, para finalizar o processo em setembro/outubro 2014. Uma
visita ao Japão da delegação Uspiana, após a escolha do integrante faltante do grupo senior de
academicos, ocorrerá em Abri de 2014 para que os acertos finais sejam realizados.
Em relação ao conteúdo dos encontros presenciais: o programa será dividido em duas partes,
um envolvendo todos os integrantes e a outra que terá uma partição em dois grupos: um de
Ciências Naturais e outro de Ciências Sociais e Humanidades. Eventos comuns serão realizados
para que ambos os grupos interajam.
Ainda não há uma definição quanto ao numero certo de participantes, mas será entre 15 a no
máximo 30.
Divulgação e Comunicação: o site e o logo da Academia Intercontinental serão fornecidos pelo
IEA‐USP.
Ficou também acertado que a Secretaria Executiva deste projeto será conduzida pelo Dr.
Carsten Dose, Diretor Executivo do FRIAS ‐ Universidade de Freiburg, Alemanha.

UBIAS CONFERENCE: "SCIENTIFIC AND ACADEMIC KNOWLEDGE" – DE 17/09/2012 A
19/09/2013
Sob a temática do conhecimento científico e acadêmico, a segunda conferência do grupo UBIAS,
que reúne institutos de estudos avançados sediados em campi universitários de todo o mundo,
foi realizada na cidade de Vancouver entre 17 e 19 de setembro, três anos após o evento
inaugural em Freiburg, na Alemanha. A instituição anfitriã foi o Peter Wall Institute for Advanced
Studies da University of British Columbia. A programação está disponível aqui.
Os três dias de agenda foram repletos de painéis pertinentes ao tema, ora apresentados pelos
representantes de um único instituto, ora em mesas de discussão mistas. O painel apresentado
pelo IEA, com organização do professor Grossmann, foi intitulado “Curating Knowledge” e se
deu na manhã do dia 19. A mesa brasileira foi complementada pelo professor Guilherme Ary
Plonski, membro do conselho deliberativo do IEA e professor da FEA e da POLI, e pelo professor
Rogério Meneghini (ausente), aposentado pela USP e criador da plataforma SciELO, biblioteca
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Este
último teve a sua participação enviada na forma de um vídeo gravado antes da viagem, no qual
foi entrevistado pelos professores Grossmann e Plonski. O material foi apresentado em
Vancouver como mote para o desenvolvimento do painel. Este recurso também foi utilizado
uma vez que a USP não permite que os custos relativos a viagens de professores aposentados
seja coberta com recursos orçamentários próprios. Várias tentativas foram feitas para contornar
esta situação, mas não lograram. No entanto, o vídeo bilíngue produzido pelo IEA traz uma
importante contribuição, uma vez que sintetiza a liderança do Professor Rogério Meneghini na
criação e consolidação da plataforma Scielo.
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