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importância desse debate no âmbito das universidades. 
“A comunidade acadêmica deve se posicionar quanto à 
coerência ou não de ações que afetam a formação supe-
rior e seus impactos a longo prazo”, reiterou.

O diretor da Faculdade de Ciências Sociais, 
Luiz Mello foi enfático em declarar que se trata de um 
problema preocupante tanto no âmbito político quan-
to epistemológico. Ele destacou a importância do sur-
gimento das novas tecnologias e de inovações para a 
sociedade, mas também defendeu que deve haver uma 
maior atenção para a formação humanística e ética 
dos cientistas e das pessoas que atuarão diretamen-
te com o desenvolvimento desses setores, assim como 

nas áreas de políticas públicas ou 
ensino de ciências. “Países como o 
Irã e a Coreia do Norte já possuem 
o conhecimento para a constru-
ção da bomba atômica, mas deve-
mos refletir a partir de exemplos 
extremos como esses, qual o tipo 
de sociedade e de ciência quere-
mos construir e, nessa reflexão 
entre tantas outras, as Ciências 
Humanas têm uma contribuição 

importante a oferecer a todos os que estão envolvidos 
no campo científico e à sociedade em geral. Afinal, as 
Ciências Humanas também não são ciências?” co-
mentou Luiz Melo.

No âmbito da Filosofia, o professor Cristiano 
Novaes de Rezende considerou que "o nome do pro-
grama é irônico, uma vez que nele a noção de ciência 
é associada à ideia de ausência de fronteiras quando, 
no entanto, vemos uma fronteira muito clara a limitar 

a própria ideia de atividade científi-
ca ao âmbito de suas aplicações ao 
desenvolvimento econômico de tipo 
mais imediato". Para ele a amplia-
ção das fronteiras do desenvolvi-
mento tem pecado pela falta de re-
finamento conceitual dessa noção 
de ciência: “reduzida à mero êxito 
operacional e à solução de pro-
blemas, o que lhe importa é ‘fazer 
funcionar’ e não tanto explicar, co-

nhecer”. Em sua opinião, a própria existência do que 
considera ser um equívoco  epistemológico acerca do 
que seja ciência e pesquisa de base “evidencia que o 
desenvolvimento nacional depende, em suas políticas 
públicas e programas de grande envergadura, de mais 
investimento, por exemplo, em Filosofia. Assim, não 
haveria verdadeira inovação sem uma abordagem glo-
bal do conhecimento. 

O professor do Instituto de Ciências Biológi-
cas, José Alexandre Felizola Diniz Filho não concorda 
com as prioridades do CsF e ainda apresentou outras 
críticas. "O CsF foi mal elaborado. Ele é muito caro e 
ineficiente, pois seria possível intensificar a internacio-
nalização com a contemplação de outras estratégias. 
Se a lógica é dar "retorno" científico e tecnológico para 

o Brasil e promover a internaciona-
lização em curto-médio prazo, en-
tão, o programa não deveria enviar 
alunos de graduação – seleciona-
dos sem os devidos critérios cientí-
ficos – para assistir aulas no exte-
rior, nem sempre em boas univer-
sidades, cientificamente fortes. O 
programa deveria focar em enviar 
e trazer pesquisadores experientes, 
doutorandos ou pós-doutores. Pro-

gramas assim existem há tempo e, apesar de possu-
írem menores recursos e menos destaque na mídia, 
sempre sobrou recurso para esse tipo de intercâmbio 
promovido pela Capes. Se o CsF está focado em cir-
cular os nossos alunos pelo mundo sem que desen-
volvam atividades técnico-científicas relevantes, então 
deveríamos apenas proporcionar-lhes uma experiên-
cia que priorizasse alunos de iniciação científica, per-
mitindo que eles ficassem dois ou três meses fora do 
país, quando for as férias aqui”, sugeriu o professor.
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A internacionalização é hoje considerada 
a quarta missão das universidades, ao 

lado do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Isso se deve, entre outras razões, ao reco-
nhecimento da importância da formação de 
redes de trabalho para a realização de proje-
tos conjuntos e trocas de conhecimento, que 
beneficiam a qualidade do ensino e o desen-
volvimento tecnológico. 

Nesse contexto, insere-se a criação 
do Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE), 
que tem por objetivo principal promover o 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
em temas em que a experiência europeia 
pode agregar valor e aportar uma contribui-
ção relevante. O IBE é fruto de uma inicia-
tiva da Comissão Europeia (CE), uma das 
principais instituições da União Europeia 
(EU). A CE representa e defende os interes-
ses dos membros da UE, prepara os pro-
jetos de legislação, assim como assegura a 
execução das políticas e dos fundos da UE. 
A UE conta hoje com 27 Estados-membros.

O IBE foi criado em 2011 com a reu-
nião de oito universidades brasileiras par-
ceiras, entre as quais a Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), e sete universidades eu-
ropeias associadas: Brunel University (Ingla-
terra), Sapienza Università di Roma (Itália), 
Universidade do Porto (Portugal), Université 
Libre de Bruxelles (Bélgica), École Nationale 
d’Administration (França), Freie Universität 
Berlin (Alemanha) e Karlstads Universitet 
(Suécia). Além disso, incorporou instituições 
afiliadas do Brasil e da Europa, interessa-
das nesse consórcio para implementação de 
propostas.

Entre essas propostas, destaca-se a 
realização do curso de pós-graduação lato 
sensu, intitulado “Gestão em um mundo em 
transformação: desafios no contexto das re-
lações Brasil Europa”, sob a responsabili-
dade principal da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em parceria com a 
École Nationale d’Administration (ENA) da 
França, voltado para gestores públicos, 
ONGs, e pequenas e médias empresas. Esse 
curso se insere nas atividades de extensão 
para a comunidade, previstas no projeto 
do IBE, que também contempla atividades 
acadêmicas, de pesquisa, de estruturação 
e operação do instituto, e atividades de di-
álogo, que, por sua vez, se distribuem por 
cinco áreas de conhecimento: Ciências So-
ciais, Humanidades e Artes, Saúde e Biolo-
gia, Ciências Políticas, e Tecnologia. 

No final de 2011, a UFG foi a sede do I 
Congresso do IBE, cujo tema foi Smart Cities, 
Human Cities. Em 2013, de 6 a 8 de março, 
será a vez da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em Belém, ser a sede da segunda 
edição do evento, com o tema “Avançando na 
inclusão”, que pretende responder à seguinte 
questão: Como fazer avançar a inclusão em 
um mundo que cria novos excluídos?

Para mais informações sobre o IBE, 
acesse www.ibe.usp.br e siga @brazileurope 
no Twitter.

*A professora Ofir Bergemann é Coordenado-
ra de Assuntos Internacionais da UFG
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Ao buscar a resposta para a pergunta da estu-
dante de Jornalismo Jéssica Chiareli sobre o motivo 
pelo qual o programa Ciência sem Fronteiras não ofe-
rece bolsas para estudantes das áreas de Ciências Hu-
manas, notamos que o posicionamento da comunidade 
acadêmica sobre o assunto ainda é multifacetado e que 
não seria adequado que somente uma pessoa respon-
desse. Por esse motivo, fomos atrás de representantes 
das grandes áreas de humanidades e das exatas para  
refletir e opinar sobre o assunto, que merece ser mais 
discutido dentro da academia.

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) é 
uma iniciativa do governo federal, especificamente 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por 
meio do CNPq, e do Ministério da Educação, da Ca-
pes e das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 
Tecnológico, com o objetivo de promover a consolida-
ção, expansão e internacionalização da ciência e tec-
nologia, da inovação e da competitividade brasileira. 
A previsão é de que sejam concedidas 101 mil bolsas 
até 2015 para promover intercâmbio de alunos de 
graduação e pós-graduação de determinadas áreas 
do conhecimento, tidas como prioritárias. 

Contudo, o fato do programa não contemplar 
qualquer área das humanidades tem provocado ques-
tionamentos sobre a real contribuição para o desenvol-
vimento social, econômico e tecnológico do país. A coor-
denadora de Assuntos Internacionais da UFG, Ofir Ber-
gemann, reconhece o surgimento desse tipo de questio-
namento por parte da comunidade, uma vez que cada 
área tem seu papel no desenvolvimento do País. “Um 
exemplo claro é a importância do domínio de línguas 
estrangeiras que, por sinal, tem sido um dos maiores 
problemas para os estudantes conquistarem uma bolsa 
pelo CsF”, declarou a coordenadora.

A professora da Faculdade 
de Farmácia, Eliana Martins Lima 
considerou que a maioria dos pro-
gramas de incentivos e investimen-
tos em ciência e tecnologia é pla-
nejado de forma a priorizar certas 
áreas e a definição de prioridades 
será sempre acompanhada de argu-
mentos que, válidos ou não, a jus-
tificam. Ela lembra que, tais argu-
mentos, nem sempre correspondem 

às expectativas de todos. “Atualmente a Capes e o CNPq 
oferecem para todas as áreas do conhecimento, cerca 
de 142 mil bolsas. À exceção das chamadas de editais 
do tipo “universal”, todas as demais definem com clare-
za as áreas contempladas. Se o formato do programa, 
suas modalidades e restrições são o que de melhor se 
poderia apresentar, creio que ainda não temos dados 
para responder”, concluiu. 

Para o professor do Institu-
to de Informática, Fábio Nogueira de 
Lucena, é preciso entender a lógica 
econômica por trás dessa política 
do governo que envolve grandes in-
vestimentos. "A ideia do governo de 
priorizar essas áreas tecnológicas e 
de inovação vai ao encontro do que 
a sociedade também valoriza, pois 
todos buscamos um retorno finan-
ceiro imediato e queremos possuir 

as novas tecnologias. Não creio que a problemática es-
teja em priorizar certas áreas, mas sim, não promover 
as demais", avaliou o professor que também destacou a 
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