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Ano: 2019
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Unidade Orçamentária:
Executor Financeiro:
Unidade Co-Executora
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Área
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Área do CNPq: Ciências Sociais Aplicadas

Nº Bolsas
0
Concedidas:

Nº Bolsas Solicitadas: 0
Tipo de Cadastro:
Público Alvo Interno:

SUBMISSÃO DE NOVA
PROPOSTA

Convênio
NÃO
Funpec:

Alunos (as) de graduação e
pós graduação da UFABC

Alunos (as) de graduação e pós
Público Alvo
graduação de outras universidades
Externo:
públicas e privadas
Público
Estimado 100 pessoas
Interno:

Público Estimado
100 pessoas
Externo:
Público Real Atingido: Não informado
FINANCIAMENTO INTERNO
Fonte de Financiamento: (Fluxo Contínuo - Extensão Nível II)
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Linha de Atuação:
Programa Estratégico: Não está associado a um programa estratégico.
Vinculado a ação de
formação continuada e NÃO
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Vinculado a Grupo
Permanente de Arte e NÃO
Cultura:
Faz parte de Programa
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Tipo do Evento: COLÓQUIO
Período do Evento: 29/10/2019 a 31/10/2019
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Resumo:

A Semana de Economia da Universidade Federal do ABC é um evento que acontece anualmente
na Universidade Federal do ABC - São Bernardo do Campo/SP - e está em sua sexta edição.
Organizado pelos alunos do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas - e contando com o apoio
do Bacharelado em Ciências Econômicas -, o evento se caracteriza pela promoção de debates que
trazem assuntos atuais para a discussão. Preocupando-se em promover o desenvolvimento de um
pensamento crítico e analítico nos alunos de Economia, o principal objetivo deste evento
acadêmico é possibilitar tanto à comunidade da UFABC quanto à comunidade externa o acesso às
mais variadas e relevantes análises e debates sobre os temas específicos quesão tratados a cada
ano.
O tema da VI Semana de Economia da UFABC, escolhido, pelos discentes do curso, em votação
aberta, será: “Reformas em Debate”. Por meio deste serão discutidas questões relacionadas às
diversas propostas de reformas econômicas, estruturais e políticas hoje em voga. Para alcançar
isso, partiremos de visões das mais distintas escolas econômicas e/ou posicionamentos
ideológicos. Além disso, o evento abordará, também, questões particulares da atual conjuntura, tais
como: a reforma da previdência e tributária, as propostas de reforma política e a mais nova
reforma da educação superior proposta pelo governo federal, dentre outras questões.
Palavras-Chave:
Economia, reformas, previdência, tributária
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Programação:

A sexta edição da Semana de Economia da UFABC terá início no dia 29 de Outubro de
2019 e encerramento no dia 31 de Outubro de 2019, compreendendo, portanto, um período total de
três dias (de terça-feira à quinta-feira) durante o terceiro quadrimestre do ano letivo na UFABC.
A programação foi concebida de forma a atender o tema “Reformas em Debate”, que foi o
vencedor de uma consulta interna à comunidade discente realizada durante o mês de julho de
2019. O intuito da programação é contemplar a discussão entre distintas visões econômicas e
abordar questões da atual conjuntura do país, como: a reforma da previdência, reforma tributária,
as propostas de reforma política e da educação superior.
As atividades estão previstas para serem realizadas nos períodos matutino, vespertino e
noturno, distribuídas em quatro faixas de horários (10h, 14h, 17h e 19h). A organização dividiu os
eventos propostos em quatro categorias: palestras de abertura (a ser realizada no primeiro dia do
evento, 29 de Outubro, às 19h) e encerramento (a ser realizada no último dia do evento, 31 de
Outubro, às 19h); mesas de debates (a serem realizadas nos três dias do evento); minicursos (a
serem realizados nos três dias do evento), e um jogo interativo produzido e organizado pelo CACE
(a ser realizado nos três dias do evento, às 18h).
Abaixo, o modelo simplificado da divisão de atividades pelas faixas de horários
concebido pela organização do evento:
HORÁRIOS/DIAS

DIA 1 (29/10)

DIA 2 (30/10)

DIA 3 (31/10)

10h

-

Debate 1

Debate 3

14h

Minicurso 1

Minicurso 2

Minicurso 3

17h

Chá das 17hrs

Debate 2

Debate 4 (com a
UFABC Finance)

19h

Palestra de abertura

Palestra

Palestra de
Encerramento

Objetivos Gerais:

Os objetivos da Semana de Economia consistem na promoção de encontros e discussões
que visam contribuir para a formação acadêmica e intelectual dos participantes; para o
desenvolvimento de um pensamento e de uma visão crítico-humanista da realidade; para a
promoção de encontros que possibilitem ampliar a discussão pública e qualificada em tempos
marcados pela intolerância.
Discutir as diversas reformas estruturais hoje propostas é de extrema importância para que
os alunos mantenham-se alinhados ao que há de mais atual na reflexão sobre a conjuntura
econômica nacional. Desta forma, debater as diferentes perspectivas sobre o futuro da sociedade
brasileira é como acreditamos ser a melhor forma de preparar os profissionais que estarão no
exercício da Economia no futuro.
Para além das discussões internas visando o compartilhamento de conhecimento, pensamos
a Semana de Economia também como uma experiência de grande relevância para a vivência
acadêmica. A promoção de espaços como este para os estudantes universitários é
uma forma de aumentar o envolvimento com os assuntos que tangem o seu curso e, também, de
utilização do nosso espaço público para a criação de uma cultura que valorize o engajamento
estudantil com eventos que promovem interpretações a partir das mais diferentes óticas.
Acreditamos que, desta forma, podemos contribuir para a preparação de profissionais que sairão
da graduação compromissados com a responsabilidade social que se exige para a formação de um
economista.
A Semana de Economia é, portanto, um painel para que nossos colegas e a comunidade
tenham acesso a espaços de crítica e reflexão e, ainda, uma vitrine para a Universidade Federal do
ABC e para o curso de Ciências Econômicas. Desse modo, perante à comunidade dos economistas
pode ser considerado um evento de alta relevância por tratar-se de um momento singular nas
atividades realizadas ao longo do ano. Além disso, temos por motivação a criação deste espaço por
acreditarmos que discussões deste nível são capazes de instigar os estudantes a tornarem-se
solucionadores de problemas. Junto a isso, também buscamos o desenvolvimento de uma
capacidade de análise crítica acerca das mais diversas situações possíveis.
Enquanto Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da UFABC, temos o compromisso
não somente com a representação dos estudantes nas questões que os concernem no dia a dia do
campus mas, também, temos como um dos nossos principais objetivos contribuirmos com uma
consolidação forte do curso de Economia na UFABC. Por isso, dentre os motivos pelos quais
acreditamos na importância da realização da VI Semana de Economia da UFABC, destacamos o
anseio por uma melhor compreensão do cenário atual e, também, por uma contribuição
significativa do que se pensa na nossa universidade para o debate nacional como um todo.
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Resultados Esperados:

O tema sobre as reformas estruturais brasileiras tem sido rodeado de discussões, tornando-o
um assunto extremamente complexo e instigante, principalmente por envolver diversas linhas de
análises e interesses, além de se tratar de um assunto amplo, uma vez que não abarca somente os
fatores de cunho econômico, mas as forças políticas, sociais e culturais que, historicamente,
também se moldam de acordo com o momento econômico vivido pela nação; o que é de extrema
relevância para a discussão plural que culturalmente se constrói na Universidade Federal do ABC
em razão de seu projeto pedagógico interdisciplinar.
Assim, esperamos provocar os participantes de modo a levantarmos críticas, considerações
e reflexões sobre o tema, a fim de que o debate sobre os rumos da sociedade brasileira se torne
objeto de preocupação constante para aqueles que aprendem e pensam Economia.
Esperamos que, ao fim dos debates que serão realizados ao longo dos três dias os
participantes possam se encontrar em situação de reflexão sobre tudo o que será levantado. Deste
modo, pretendemos fomentar debates construtivos sobre os próximos passos para a sociedade
brasileira e, ainda, discutir os todos os fatores que hoje estão em jogo no cenário político,
econômico e social.
Em números, a expectativa é de que recebamos mais de mil participantes ao longo dos três
dias de evento. Em efeitos, a pretensão é fornecer aos participantes o arcabouço necessário para
que cada um possa perseguir seus interesses pessoais a partir de uma consciência crítico-analítica
completa. Dessa forma, esperamos de fato a interação entre os mais diversos públicos, de modo
que a UFABC e o Bacharelado em Economia sejam referência nos debates do país.
CONTATO
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Unidade Situação

Início Fim

DOCENTE

Coordenador(a)

CECS

Ativo
Permanente

GABRIEL ALMEIDA ANTUNES
ROSSINI

DOCENTE

Coordenador(a)
Adjunto(a)

CECS

Ativo
Permanente

FABIO HENRIQUE BITTES TERRA

DOCENTE

Coordenador(a)
Adjunto(a)

CECS

Ativo
Permanente

RAMATIS JACINO

O B J E T I V O S /A T I V I D A D E S
Descrição da Atividade:

Período Realização:

1. Coordenar o desenvolvimento do colóquio e ministrar aulas

29/10/2019
31/10/2019

Carga
Horária:

a

27 h

Participantes Relacionados:
1. FABIO HENRIQUE BITTES TERRA - Coordenador(a) Adjunto(a)

27 h

2. GABRIEL ALMEIDA ANTUNES ROSSINI - Coordenador(a)
Adjunto(a)

27 h

3. RAMATIS JACINO - Coordenador(a)

27 h
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Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão
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DO

ORÇAMENTO SOLICITADO

Descrição

ProEC (Interno)

Total:

R$ 0,00

Funpec
R$ 0,00

Outros (Externo)
R$ 0,00

Total Rubrica
R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados
ORÇAMENTO APROVADO
Descrição

ProEC (Interno)

Total:

R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados
LISTA

DE

FOTOS

Foto

Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação
HISTÓRICO

DO

PROJETO

Data/Hora

Situação

09/09/2019 15:34:36

CADASTRO EM ANDAMENTO

10/09/2019 09:49:12

AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

10/09/2019 14:02:33

AGUARDANDO AVALIAÇÃO

11/09/2019 12:01:30

NÃO APROVADA

23/09/2019 14:08:40
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