
ATA DA REUNIÃO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021

1. Data: 08 de setembro de 2021 às 20h.

2. Presentes: Emily Boeno, Ary Cesar Minella, Valdir Alvim, Itamar Aguiar, Alceu

Ferreira, Isaac Alves Santos, Pedro Otero, Franceso Fontana, Luciana Raimundo,

Vinícius Balera Gallon.

3. Coordenador: Ary Cesar Minella. 3.1 Relatora: Emily Boeno.

4. Informes:
4.1 Itamar: Itamar aponta para sua preocupação com o relatório de atividades do

núcleo, lembrando que temos uma planilha para organizar as atividades feitas pelo

NESFI ao longo do ano. Também lembra que de 4 a 9 de outubro ocorrerá o

Congresso da Intercom e informa que seu artigo sobre facismo e pandemia foi

aprovado, além de seu livro que foi contemplado para ser mostrado no encontro.

4.2. Ary: Ary informa que o colegiado decidiu que os professores colaboradores não

poderiam ser orientadores, por isso ele não pode orientar formalmente o Rodrigo no

mestrado. Ele desenvolverá um documento pedindo a reconsideração dessa

decisão, já que não há uma proibição da CAPES, desde que seja uma atividade

subsidiária. Ary lembra do evento da CLACSO que será no México, no ano que vem,

que logo abrem as inscrições para participar, incentiva participar do evento.

4.3 Itamar: Aponta para a possibilidade de criar GTs.

5. Pautas
5.1 Apresentação Valdir: A apresentação foi feita a partir de seu artigo ‘’Elementos

para uma teoria da contingência na experiência da UFSC com a Covid-19’’.

Limitou-se o tempo de exposição em 15 minutos. Valdir mostrou um vídeo para

introduzir ao tema chamado ‘’el Empleo’’, no intuito de apresentar uma contingência

semelhante à que foi dada à Hegel e que ele mostra em seu artigo. Em seguida, fez

uma breve exposição sobre os pontos abordados em seu artigo. Ele ainda

contextualiza que os debates sobre a teoria da contingência e sua preleção da

filosofia para a sociologia são pautas pouco exploradas. Valdir aponta que a

dialética, a liberdade e a finitude concreta são os três eixos da discussão da

problemática da contingência. Ainda utiliza de sua experiência no processo

transitório do ensino remoto na UFSC durante a pandemia em sua análise como



ponto de partida, uma vez que a pandemia se trata de uma contingência. Seu

trabalho foi organizado a partir dos seguintes eixos: 1) os elementos da análise da

contingência pela teoria social na perspectiva da preleção da filosofia para a

sociologia do professor Brüseke, 2) descrever a concepção dialética e da

contingência em Hegel, 3) debate sobre a problemática do senso-comum, e por fim,

4) explora a dialética e a contingência em seu caráter transitório a partir do método

de Marx. Após a exposição, foi feita uma discussão acerca do texto, em que alguns

dos presentes fizeram sugestões.

5.2 Educação financeira: Ary inicia a discussão acerca do tópico ‘’educação

financeira’’, para ser discutido na próxima reunião. Ary aponta que o MEC realizou

uma propaganda sobre a implementação da educação financeira, isso significa que

a educação financeira tornou-se parte da BNCC e tornou-se obrigatória. A lógica de

ensino será transversal. O projeto surge da preocupação do MEC com os resultados

ruins dos estudantes brasileiros no Pisa no tópico sobre educação financeira, além

da grande quantidade de inadimplentes do Brasil. O MEC iria fornecer

primeiramente a formação para os professores e visa atingir 22 de milhões de

estudantes. O Banco Central tem um projeto chamado ‘’Aprender Valor’’ e o sistema

financeiro está hegemonizando esse projeto de educação financeira. O papel do

núcleo seria de usar nossa capacidade conceitual e teórica para entrar nesse

mercado e criar um material complexo e alternativo aos conteúdos oferecidos pelo

sistema financeiro, que contemple os tópicos tratados por eles. A ideia seria criar um

curso de extensão do NESFI para professores e materiais para alunos sobre

educação financeira.

6. Encaminhamentos
6.1 Discutir na próxima reunião sobre a possibilidade da criação de GTs

6.2 Discutir na próxima reunião sobre educação financeira

6.3 Analisar os materiais empíricos disponíveis que serão usados como base para

os projetos de educação financeira do sistema financeiro.

6.4 Discutir sobre o fechamento do semestre

6.5 Próxima reunião será 22 de setembro de 2021 às 20h


