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Dia 17/04, o Pró-reitor Prof. Charles Morphy convidou a Prof. Vanessa Elias de Oliveira,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, para discutir um projeto
que contará com a participação de Stephan Hollensteiner, diretor do Escritório para América
Latina da University Alliance Ruhr (Alemanha), entre os dias 26 e 30 de agosto, de modo a
trazer para o público docente da UFABC perspectivas sobre a internacionalização na
universidade. Em um primeiro momento, foi proposto a participação de Hollensteiner em uma
disciplina de curta duração a ser ministrada por ele. Foi concluído que um workshop, a ser
definido ainda em qual campus ocorrerá, seria mais proveitoso para aqueles que
comparecerão (docentes e discentes). Foi levantada, ainda, a possibilidade de se convidar
FAPESP e CAPES para participar do evento. Assim, o workshop ficaria melhor alocado no
campus de São Bernardo do Campo. Após definidos os encaminhamentos desta proposta, a
professora Vanessa Oliveira propôs um projeto destinado à Pós-graduação de Políticas
Públicas que permitisse, através de trabalhos de iniciação científica dos alunos de graduação,
divulgar e traduzir para a população quais os impactos sociais que as pesquisas e produções
científicas na universidade trazem à sociedade. Como discutido na CPG de 11/04, uma melhor
gestão na área de comunicação e divulgação científica nas universidades públicas se mostra
necessária. A proposta de inserir de forma expressiva a pós-graduação em atividades de
popularização do conhecimento contempla, em grande medida, a proposta da professora
Vanessa Oliveira de democratizar o acesso aos saberes produzidos na universidade.
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