
ATA DA REUNIÃO DO NESFI REALIZADA NO DIA 14/07/2021 

 

No décimo quarto dia do mês de julho do ano de 2021, às 20:00 horas, estavam 

presentes na reunião do Núcleo de Estudos Sociopolíticos do Sistema Financeiro os 

estudantes/pesquisadores/professores: Ary Minella, Emily Boeno, Itamar Aguiar, Matheus de 

Mello, Pedro Otero, Valdir Alvim e Vinícius Balera. Definiu-se como coordenador da reunião 

Valdir Alvim e como relator, Pedro Otero.  

 

INFORMES: 1) Ary informou sobre a publicação do artigo referente à participação de grupos 

financeiros processo eleitoral, escrito por ele e pelo Rodrigo na Revista Política & Sociedade, 

assim como mencionou a aprovação do trabalho desenvolvido por ele e pela Letícia, sobre 

ação externa das organizações estadunidenses no governo Trump, no GT da CLACSO. 2) 

Valdir informou sobre o projeto de formação política levado à cabo pelo DIEESE de nome 

“Universidade dos Trabalhadores”, sugerindo a possibilidade de realizar aproximações do 

NESFI a este espaço de formação. 

 

PONTO 1) DEBATE SOBRE O TEXTO DE BERTELL OLLMAN: Foi retomada a discussão 

sobre os capítulos 3 e 4 do texto de Bertell Ollman, “Dialectical Investigations”, referente ao 

método de Marx. Ary consultou os demais membros do grupo sobre a leitura do artigo, fez 

uma breve exposição contextualizando os principais pontos do texto e a importância deste 

debate para o núcleo. Em seguida, Itamar ressaltou a importância de se estudar com 

profundidade o método de Marx, relatando que a compreensão deste foi fundamental para a 

elaboração de seu artigo sobre fascismo, genocídio e pandemia. Valdir apresentou uma 

síntese de sua interpretação do método marxiano. definição do cronograma das atividades 

do Núcleo até 02/10 (término do semestre 2021.1).   

 

ENCAMINHAMENTOS: A data para a próxima reunião ficou definida para o dia 28/07, às 

20h, quando Itamar Aguiar irá apresentar seu artigo sobre pandemia e fascismo no Brasil. 

Não havendo mais nada a relatar, a reunião se encerrou por volta das 23:30.  

 


