CENTRO DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS – NAP/CERU

O QUE É O CERU

O CERU foi fundado em 1964 como uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida
como de utilidade pública federal e estadual. Funciona junto ao Departamento de
Sociologia da FFLCH/USP. Em setembro de 1992 tornou-se um Núcleo de Apoio à
Pesquisa NAP/CERU, ligado à Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.
OBJETIVOS
O Centro tem a finalidade de desenvolver pesquisas interdisciplinares, organizar
encontros de estudiosos das mais diversas áreas das ciências humanas e sociais e oferecer
treinamento em pesquisa a estudantes de graduação e pós-graduação.
ATIVIDADES
Pesquisas
Os programas de pesquisas do CERU, tendo começado com a antiga distinção ruralurbana, foram se diversificando e hoje abrangem estudos nas áreas de Sociologia do
Desenvolvimento, da Educação, da Família, da Agricultura e do Meio Ambiente.
Cursos e Seminários
Realizados periodicamente, com a participação de professores e pesquisadores brasileiros
e estrangeiros especialmente convidados pelo CERU, para discussão de seus estudos mais
recentes.
Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos
Reunião anual de pesquisadores, para apresentação e discussão de resultados de pesquisa
e questões de metodologia.
Reuniões Científicas e Congressos
O CERU tem participado de reuniões científicas e congressos, seja apresentando
trabalhos, seja organizando atividades diversas, como mesas redondas, grupos de trabalho
e sessões de comunicações coordenadas como ocorre em reuniões anuais da SPBC,
ANPOCS, ABHO, entre outras.

Cadernos CERU, Série 2, Vol. 31, n. 1, jun. 2020

322

SERVIÇOS
Biblioteca
Especializada em Ciências Sociais, está à disposição dos estudantes e profissionais para
consulta. A retirada de exemplares é reservada aos associados.
Arquivos
Teses universitárias, relatórios de pesquisa, cópias de comunicações apresentadas em
congressos e reuniões científicas, assim como banco de dados e documentos sobre temas
específicos, como Carnaval, Migrações e Movimento Ecológico, estão à disposição para
consulta.
Publicações
A revista CADERNOS CERU foi criada em 1968. Em sua primeira série foram editados
dezenove números anuais; atualmente, tornou-se bimestral e se encontra no 31° número.
A Coleção TEXTOS, contando com 17 volumes, destina-se à publicação de resultados de
pesquisas e monografias.

FILIAÇÃO AO CERU
Para se associar ao CERU, o interessado deverá inscrever-se preenchendo ficha,
apresentar breve curriculum vitae e efetuar pagamento da anuidade.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020

Não foi realizado o 47º Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos no ano de
2020 devido à pandemia e ao fato de que a USP está fechada durante o ano todo de
2020.
Seminário Migrações e Identidade: Seus participantes são membros de várias
universidades que se reúnem mensalmente; é coordenado pela Professora Célia Regina
Toledo Lucena, pesquisadora do CERU. Em 2020 foi interrompido por certo tempo
devido à pandemia e depois retomado com reuniões online; atualmente estão sendo
apresentados projetos de pesquisa de cada participante que já estejam em
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desenvolvimento ou em início, sempre utilizando o referencial teórico discutido nas
reuniões do grupo.

