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Gabinete ProEC . <gabinete.proec.ufabc@gmail.com>

Fwd: Conferência Richard Bett 
1 mensagem

PROEC | UFABC <proec@ufabc.edu.br> 12 de novembro de 2018 14:04
Para: Gabinete ProEC <gabinete.proec@ufabc.edu.br>

Olá Renata!
 
Segue solicitação de reconsideração de registro de ação, para apreciação do CEC. (\\ufabc2\share\proec\DPAG\_REGISTRO_AÇÃO\2018\Portaria_066_Luiz Fernando
Barrere Martin_negado)
 
Atenciosamente, 
--
Silas Leite 
ProEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
Universidade Federal do ABC 
proec.ufabc.edu.br
facebook.com/proecufabc 
Fone : (11) 3356-7281 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: fernando.martin <fernando.martin@ufabc.edu.br> 
Date: sex, 9 de nov de 2018 às 18:18 
Subject: Re: Conferência Richard Bett 
To: PROEC | UFABC <proec@ufabc.edu.br> 
 
 
Caros, 
 
agradeço a resposta enviada e os documentos pertinentes acerca do  
significado de extensão. 
A propósito, analisando o documento enviado e intitulado "Formas de  
fazer extensão", na Linha programática e no item Desenvolvimento Humano  
(p.9) está dito o seguinte: 
"Temas das diversas áreas do conhecimento, especialmente de ciências  
humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra, da saúde,  
ciências agrárias, 
engenharias, lingüística, (letras e artes), visando a reflexão,  
discussão, atualização e aperfeiçoamento humano." 
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O debate havido na Ufabc entre o professor Richard Bett e o professor  
Plinio J. Smith da Unifesp tratou de um tema da área de Conhecimento  
Ciências Humanas, a saber, Filosofia e, especificamente, o ceticismo  
antigo, uma das filosofias da Antiguidade Grega cujo propósito  
fundamental era discutir a possibilidade do conhecimento humano nas suas  
diversas vertentes, se existem critérios de verdade, o que pode  
significar a noção de verdade, como agir eticamente etc. 
 
O debate serviu justamente para fomentar, e cito mais uma vez o trecho  
acima destacado do documento "Formas de fazer extensão", "a reflexão,  
discussão, atualização e aperfeiçoamento humano." 
Dessa maneira, o evento realizado tem caráter extensionista, a não ser  
que se passe a desconsiderar a Filosofia como ciência humana e também  
como despreocupada em fomentar a reflexão, atualização e aperfeiçoamento  
humano. 
 
Peço, portanto, em grau de recurso, que reconsiderem a decisão que foi  
tomada, pois caso desconsiderem que a Filosofia não se enquadre na linha  
programática Desenvolvimento Humano, então não sei o que seria a  
Filosofia. Nesse sentido, peço que me justifiquem por que a filosofia  
não seria ciência humana. 
 
De resto, o evento foi divulgado e uma lista de participantes foi  
enviada. Acho que seria complicado a PROEC exigir tanto quantidade de  
participantes para um evento quanto que seus participantes sejam ou não  
desta ou daquela comunidade. A quem organiza o evento, cabe apenas  
divulgá-lo no intuito de promover a extensão. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Fernando 
 
Em 2018-11-09 15:55, PROEC | UFABC escreveu: 
> Prezado Prof. Luiz Fernando, 
>  
> Após análise da equipe técnica da ProEC acerca da solicitação de 
> registro do evento "SEXTUS EMPIRICUS, AGAINST THE DISCIPLINES: 
> APPROACHES, THEMES, PROBLEMS (SEXTO EMPÍRICO, CONTRA AS DISCIPLINAS: 
> APROXIMAÇÕES, TEMAS E PROBLEMAS)", informamos que não foram 
> encontrados indícios que o caracterizem como extensionista. 
>  
> Esclarecemos que a análise das ações submetidas para registro da 
> Pró-reitoria de Extensão e Cultura se baseia fundamentalmente na 
> Resolução do Comitê de Extensão e Cultura nº 007 [4], que define 
> sociedade, parte integrante da interação promovida pelas ações de 
> extensão, como "grupos não universitários e não científicos". Ao 
> propor esta definição, o Comitê enseja que a troca de saberes seja 
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> realizada, a partir da universidade, com entes que não entrariam 
> naturalmente em contato com determinado conteúdo ou metodologia. 
> Desta forma, atividades voltadas à comunidade interna UFABC ou à 
> outras comunidades universitárias e/ou científicas podem 
> caracterizar-se como cursos livres, eventos científicos, colóquios, 
> rodas de conversa etc., mas não como extensão. Compartilhamos abaixo 
> um documento que pode auxiliar na compreensão de como se dão as 
> ações de extensão aprovadas pela ProEC: 
>  
>  Formas do fazer Extensão [5] 
>  
> Informamos, ainda, que o Comitê de Extensão e Cultura poderá ser 
> acionado como instância superior para eventuais recursos quanto ao 
> teor desta devolutiva. 
>  
> Nos colocamos à disposição para futuras parcerias, a fim de 
> continuar promovendo transformação por meio do tripé 
> Extensão-Pesquisa-Ensino. 
>  
> Atenciosamente, 
>  
> -- 
> ProEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
> Universidade Federal do ABC 
> proec.ufabc.edu.br [3] 
> facebook.com/proecufabc [2] 
> Fone : (11) 3356-7281 
>  
> Em ter, 16 de out de 2018 às 16:44, PROEC | UFABC 
> <proec@ufabc.edu.br> escreveu: 
>  
>> Prezado Prof. Fernando, 
>>  
>> A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura agradece seu contato por meio 
>> da solicitação do Registro de Ações de Extensão e Cultura da 
>> UFABC, e informa que emitirá parecer no prazo máximo de 30 dias a 
>> contar da data de submissão da solicitação. 
>>  
>> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
>>  
>> Atenciosamente, 
>>  
>> -- 
>> ProEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
>> Universidade Federal do ABC 
>> proec.ufabc.edu.br [3] 
>> facebook.com/proecufabc [2] 
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>> Fone : (11) 3356-7281 
>>  
>> Em ter, 16 de out de 2018 às 14:57, fernando.martin 
>> <fernando.martin@ufabc.edu.br> escreveu: 
>>  
>>> Caros, 
>>>  
>>> envio em anexo formulário preenchido solicitando registro de 
>>> evento de 
>>> extensão. 
>>> Além disso, reenvio o cartaz de divulgação, a lista de 
>>> presença e 
>>> reencaminho a mensagem de divulgação que também comprova a 
>>> realização do 
>>> evento em 2017. 
>>>  
>>> Qualquer coisa, estou à disposição. 
>>>  
>>> Att. 
>>>  
>>> Luiz Fernando 
>>>  
>>> Em 2018-10-16 13:50, PROEC | UFABC escreveu: 
>>>> Prezado Prof. Fernando, 
>>>>  
>>>> Conforme instruções disponíveis em nosso site, a 
>>> solicitação do 
>>>> registro se dá por meio do preenchimento do formulário de 
>>>> solicitação de registro de ações de extensão e cultura na 
>>> UFABC 
>>>> [1], que deve ser encaminhado para o e-mail proec@ufabc.edu.br 
>>>> juntamente com os comprovantes de realização da ação. 
>>>>  
>>>> O formulário deve ser encaminhado nos formatos: .pdf e .doc. 
>>>>  
>>>> Atenciosamente, 
>>>>  
>>>> -- 
>>>> ProEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
>>>> Universidade Federal do ABC 
>>>> proec.ufabc.edu.br [1] [2] 
>>>> facebook.com/proecufabc [2] [3] 
>>>> Fone : (11) 3356-7281 
>>>>  
>>>> Em ter, 16 de out de 2018 às 10:48, fernando.martin 
>>>> <fernando.martin@ufabc.edu.br> escreveu: 
>>>>  
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>>>>> Caros, 
>>>>>  
>>>>> Conforme indicado na outra mensagem, envio para também 
>>> confirmar 
>>>>> evento 
>>>>> com vistas a registro pela PROEC. 
>>>>>  
>>>>> Att. 
>>>>>  
>>>>> Luiz Fernando 
>>>>>  
>>>>> -------- Mensagem original -------- 
>>>>> Assunto: Conferência Richard Bett 
>>>>> Data: 2017-05-30 11:20 
>>>>> De: "fernando.martin" <fernando.martin@ufabc.edu.br> 
>>>>> Para: Plenária Licenciatura em Filosofia 
>>>>> <plenaria.licfil@ufabc.edu.br>, 
>>>>> Plenaria Bacfil <plenaria.bacfil@ufabc.edu.br> 
>>>>>  
>>>>> Caros, 
>>>>>  
>>>>> Envio em anexo convite para conferência do Prof. Richard Bett 
>>>>> (Johns 
>>>>> Hopkins University - Baltimore) sobre ceticismo antigo, a ser 
>>>>> realizada 
>>>>> em 08.06, às 15 horas, auditório 005. 
>>>>>  
>>>>> Abraços, 
>>>>>  
>>>>> Luiz Fernando 
>>>>>  
>>>>> -- 
>>>>> Luiz Fernando Barrére Martin 
>>>>>  
>>>>> ============================================== 
>>>>> Universidade Federal do ABC (UFABC) 
>>>>> Centro de Ciências Naturais e Humanas 
>>>>> Campus São Bernardo do Campo 
>>>>> Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta 
>>>>> CEP 09606-045, São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
>>>>> Bloco Delta - sala 225 - Fone: +55-11-2320-6252 
>>>>  
>>>>  
>>>> Links: 
>>>> ------ 
>>>> [1] 
>>>>  
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>>>  
>>  
> http://proec.ufabc.edu.br/editais-e-formularios/registro-de-acoes/como-solicitar-registro-de-acoes 
>>>> [2] http://proec.ufabc.edu.br/ 
>>>> [3] http://facebook.com/proecufabc 
>>>  
>>> -- 
>>> Luiz Fernando Barrére Martin 
>>>  
>>> ============================================== 
>>> Universidade Federal do ABC (UFABC) 
>>> Centro de Ciências Naturais e Humanas 
>>> Campus São Bernardo do Campo 
>>> Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta 
>>> CEP 09606-045, São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
>>> Bloco Delta - sala 225 - Fone: +55-11-2320-6252 
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://proec.ufabc.edu.br 
> [2] http://facebook.com/proecufabc 
> [3] http://proec.ufabc.edu.br/ 
> [4] 
> http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/resolucoes-2017/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CEC_007_17_Define_Extens%C3%A3o_-_Boletim.pdf 
> [5] 
> http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/Documento-Subsidi%C3%A1rio_Formas_de_Fazer_Extensao-UFABC.pdf 
 
--  
Luiz Fernando Barrére Martin 
 
============================================== 
Universidade Federal do ABC (UFABC) 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Campus São Bernardo do Campo 
Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta 
CEP 09606-045, São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
Bloco Delta - sala 225 - Fone: +55-11-2320-6252 
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