
 

I Fórum de Humanidades e  

Ciências Sociais da UFABC 

 

Quando ? 

No auditório do Bloco Sigma, 19 horas dos dias 13, 14 e 15 de Março (terça a quinta) 

 

Quem participa ? 

Todos os professores, alunos e servidores estão convidados.  

 

Do que se trata ? 

A UFABC está elaborando, desde o final do ano passado, até o segundo semestre deste 

ano, seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI é um instrumento 

onde são traçadas as grandes diretrizes para o funcionamento da universidade nos 

próximos dez anos. Nele devem constar as grandes prioridades da instituição e isso 

envolve aspectos como: que tamanho a universidade deve ter, em que lugares ela 

estará presente, em que áreas do conhecimento ela deve atuar, que modelo de 

relação entre ensino-pesquisa-extensão será perseguido, que critérios de excelência 

devem presidir os investimentos, que política será estabelecida para os vários 

segmentos (docentes, TA´s, discentes), entre tantas outras questões de extrema 

importância. Por tudo isso, é fundamental discutirmos como as Humanidades e as 

Ciências Sociais se inserem neste amplo e importante conjunto de questões.   

E para tanto, é importante responder algumas questões mais estruturais como: O que 

são Humanidades e as Ciências Sociais neste início de Século XXI?  Por que estudar 

Humanidades hoje e qual a contribuição desta área para a formação acadêmica? Como 

isso se traduz na organização espacial da UFABC? 



Para dar conta destas questões, os objetivos do I Fórum de Humanidades e Ciências 

Sociais da UFABC são:  

a) refletir sobre o atual momento de organização desta área do conhecimento na 

universidade;  

b) esboçar possíveis caminhos futuros; 

c) formular sugestões a serem encaminhadas aos fóruns gerais da universidade 

onde o novo PDI será discutido.  

 

Como o I Fórum está organizado ? 

Na última Plenária do BCH foi criado um Grupo de Trabalho que organizou esta 

proposta.  

O I Fórum de Humanidades e Ciências Sociais está organizado em três dias de 

discussão. Em cada dia, há um tema principal que será, inicialmente, abordado por 

expositores convidados, da própria UFABC. E logo em seguida, em cada um dos dias, 

haverá um debate aberto com todos os presentes.     

Posteriormente, os resultados destes três dias darão origem a um documento, 

elaborado pela coordenação do BCH, e que será objeto de debate na próxima Plenária 

do BCH, no início de Abril. O texto aprovado pela Plenária será remetido ao GT-PDI 

como subsídio da área de Humanidades e Ciências Sociais para o Planejamento 

Institucional da UFABC.  

 

Dia 13 de Março   

Abertura pelo Vice-reitor e Coordenador do GT-PDI, Prof. Gustavo Dalpian 

Excelência acadêmica e a inserção social das Humanidades e Ciências Sociais  

Coordenação e relatoria – Prof. Daniel Pansarelli e TA Leandro Chemalle 

Expositores 

 Prof. Klaus Capelle 

 Prof. Sidney Jard da Silva 

 Prof.  Ramon Garcia Fernandez 

 



Dia 14 de Março 

As Humanidades e Ciências Sociais sob o olhar dos diferentes segmentos da UFABC 

Coordenação e relatoria – Prof. Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho e 

Ac. Beatriz Soares Benedito 

Expositores 

 Prof. Klaus Frey  

 TA Ligia Lopes Gomes 

 Acadêmico Johnny Seron Bispo 

 

Dia 15 de março 

Idéias para o futuro das Humanidades e Ciências Sociais na UFABC 

Coordenação e relatoria – Profa. Anastasia Guidi e Ac. Alexandre Luppi 

Expositores 

Prof. Luis Alberto Peluso 

Profa. Patricia Del Nero Velasco 

Prof. Arilson da Silva Favareto 

 

 

O desenho da UFABC nos próximos dez anos começa a ser discutido agora.  

Sua presença é fundamental para que tenhamos uma área de Humanidades e 

Ciências Sociais forte nos próximos anos.  

 


