Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02

Programação

Instituto
de Ciências Sociais
(ICS/UnB)
Atenção!

As atividades ao vivo acontecerão em data e horário específicos

e as atividades gravadas estarão disponíveis na playlist da unidade no canal de transmissão.

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
Estudos sobre o ensino superior: retrospectiva e perspectiva da atuação do
NESUB
Descrição: Trata-se de mesa-redonda proposta para discutir o trabalho do Núcleo de
Estudos sobre o Ensino Superior da Universidade de Brasília (NESUB), vinculado ao
CEAM, e que conta com pesquisadoras/es de diferentes áreas. O intuito é reunir tanto
pessoas que participaram da criação e institucionalização do NESUB, a fim de oferecer
um panorama a seu respeito, bem como integrantes da equipe que estão atuando com
vistas à sua reativação.
Horário: 14h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
Mesa-redonda: A América Latina existe? Diálogos com Darcy Ribeiro desde
a Universidade de Brasília

Descrição: A proposta resgata a provocação de Darcy Ribeiro, “A América Latina
existe?” para atualizar o debate sobre os ideais e projetos de “desenvolvimento” e
“democracia” na América Latina no século XXI, polissêmicos e conflituosos, disputados
por diversos atores e instituições, em escalas nacional, regional e internacional. À
luz de contribuições do fundador da Universidade de Brasília e de suas intersecções
com Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, destacamos a importância da
universidade pública em prol de estratégias e modelos de cooperação e de integração
regional que promovam a soberania e a emancipação dos povos latino-americanos e
caribenhos, embasados por princípios de justiça e equidade. A memória ativa destes
dois grandes pensadores e teóricos sociais brasileiros é projetada em perspectiva latinoamericanista, com foco em dimensões culturais e científicas de agendas e processos de
mudança social e, especialmente, nos campos de produção e difusão de conhecimento
e informação sobre a América Latina, no Brasil e noutros países da região.
Horário: 14h30

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
A terna fúria dos saberes: novos olhares sobre a política indígena e
indigenista frente o descaso e omissão do governo para com os povos
indígenas diante da pandemia da Covid-19

Descrição: Mesa Redonda live com participação de alunos/as da Graduação e da Pósgraduação do DAN/UnB.
Horário: 17h30

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Encontros Afrorreligiosos VI: o povo de santo e suas estratégias de
sobrevivência em meio à pandemia

Descrição: Debater, com lideranças afrorreligiosas, sobre como o cotidiano de terreiros
de religiões afro-brasileiras foi afetado com a COVID-19 e seus resultados.
Horário: 19h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
Mesa redonda Paulo Freire e o Brasil Plural

Descrição: Mesa redonda organizada pelo OBIND- Observatorio de direitos e políticas
indigenistas, com o titulo Paulo Freire e o Brasil Plural, contara com a participação de
discentes e docentes e convidado externo.
Horário: 14h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

Trocas de experiências sobre gestão democrática do ensino público.

Descrição: Mesa/debate sobre democracia e escola pública com promoção de diálogo
entre gestores/as da SEEDF acerca de experiências na gestão democrática escolar e em
atenção também ao contexto da pandemia.
Horário: 17h30

Dia: 27 e 30/09/2021
Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
As ciências sociais pensadas por meio da arte: produções e trajetórias
intelectuais negras

Descrição: Este evento será organizado pelo Programa de Educação Tutorial - PET
Sociologia para debater pensamento e produção negros nas ciências sociais em
interface com a arte e a educação. O ciclo de debates pretende reunir dois momentos
de discussão sobre a articulação entre a formação do(a) cientista social, o campo das
ciências sociais e um conjunto de práticas culturais que influenciam a compreensão
sobre identidades raciais, para além do universo acadêmico. A atividade é relevante na
medida em que discussões sobre a intelectualidade negra, ao mesmo tempo em que
procura torná-la mais acessível e presente nos cursos de Ciências Sociais.
Horário: 14h

Dia: 27 e 30/09/2021
Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
IV Semana de Educação e Democracia (CiSo e Laboratório Lélia Gonzalez)

Descrição: Conforme o tema da Semana Universitária de 2021, propomos como mesa
principal um debate sobre Paulo Freire e a prática escolar das ciências sociais, na
qual já temos a confirmação da participação do Prof. Dr. Carlos Rodrigues Brandão,
a ser realizada na sexta-feira (01/10). Além dessa, propomos outras quatro mesas,
distribuídas nos dias seguintes do evento e com duração de aproximadamente três
horas cada, totalizando cinco mesas e quinze horas de carga horária, com temas e
convidados a serem discutidos pela equipe do CiSo. Contribuir para pluralizar e ampliar
o debate envolvendo as relações, multifacetadas e diversas, entre a educação e a
democracia, sobretudo - porém não exclusivamente - a partir da ótica das Ciências
Sociais. Além disso, buscamos uma discussão sólida que também contemple a
articulação e relevância da extensão universitária nesse diálogo.
Horário: 10h

Dia: 27, 28, 29, 30/09 e 01/10/2021
Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
Estudantes de Graduação dissidentes na produção científica: Caminhos e
Desafios

Descrição: Fomentar o interesse dos estudantes de graduação, especialmente Pessoas
com Deficiência, Negros, Indígenas, Periféricos, LGBTQIA+, quanto à participação
acadêmica voltada à produção cientifica e à comunicação entre pares. Programação:
27/09 – 12h IV Semana de Educação e Democracia; 27/09 – 14h Arte Negra e Ciências
Sociais em diálogo; 27/09 – 17h30 Trocas de experiências sobre gestão democrática
do ensino público; 28/09 – 09h Conversas sobre Cultura e Economia; 28/09 – 12h IV
Semana de Educação e Democracia; 28/09 – 14h; Entre escritores e editores: Vivências
da Graduação em Revistas Científicas.; 28/09 – 17h30 Novos olhares sobre a política
indígena e indigenista frente o descaso e omissão do governo brasileiro para com os
povos indígenas diante da pandemia da Covid-19.; 28/09 – 19h; Encontros Afrorreligiosos
VI: o povo de santo e suas estratégias de sobrevivência em meio à pandemia.; 29/09
– 09h Conversas sobre Cultura e Economia; 29/09 – 12h IV Semana de Educação e
Democracia; 29/09 – 14h Entre escritores e editores: Vivências da Graduação em
Revistas Científicas.; 30/09 – 09h Conversas sobre Cultura e Economia; 30/09 – 12h
IV Semana de Educação e Democracia; 30/09 – 14h As trajetórias artísticas negras do
Distrito Federal - desafios e perspectivas.; 30/09 – 17h30 Trocas de experiências sobre
gestão democrática do ensino público.; 01/10 – 14h OBIND: Paulo Freire: Brasil Plural
Horário: 27/09 - 12h, 14h, 17h30 | 28/09 - 09h, 12h, 14h, 17h30, 19h |29/09 - 09h, 12h,
14h | 30/09 - 09h, 12h, 14h, 17h30 | 01/10 - 14h
Dia: 27, 28, 29, 30/09 e 01/10/2021
Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

Programação: Instituto de Ciências Sociais (ICS/UnB)

Assista no YouTube Semana UnB 2021 - Sala 02
Diálogos Críticos em Economia e Cultura

Descrição: As atividades propostas para a Semana Universitária 2021 tem o intuito
de colocar práticas ditas econômicas de produção, consumo, distribuição, dentre
outras, em diálogo com teorias e metodologias das Ciências Sociais, em especial da
Antropologia. A principal intenção, a partir das quatro sessões de diálogo propostas, é
demonstrar como a economia de mercado é apenas um dentre os diferentes regimes
e estruturas econômicas que podem orientar a vida, e que nenhuma destas estruturas
operam de forma isolada. Cultura é um elemento importante quando diz respeito a
transformações na forma como as pessoas investem seu tempo, energia e recurso. Este
seminário é um desdobramento dos resultados do projeto de pesquisa “O governo da e
pela cultura”, financiado pela FAP-DF, e de outras investigações apoiadas pelo CNPq e
CAPES.
Horário: 28/09 - 09h| 29/09 - 09h e 10h30 |30/09 - 09h
Dia: 28, 29/09 e 30/09/2021
Formato: Ao Vivo

Inscrições aqui!

Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação.

