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Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2018. 
 
 
Expediente: Plano de trabalho para a realização da 4ª Conferência Latino-Americana 
do International History, Philosophy and Science Teaching Group (IHPST) – 03 a 
05/09/2018 – interessado: Prof. Breno Arsioli 
 
Relator: Silvio Ricardo Gomes Carneiro 
 
Contexto e Histórico: 
Este relato tem como objeto o pedido encaminhado pelo prof. dr. Breno Arsioli Moura 
no e-mail do dia 05/02/2018, para análise do plano de trabalho para a realização da 4ª 
Conferência Latino-Americana do International History, Philosophy and Science 
Teaching Group (IHPST), que se realizará entre os dias 03 e 05 de setembro de 2018, 
em nosso campus de Santo André.  
De acordo com o plano apresentado, no evento participam membros de diversos 
países e tem edições regionais como a proposta neste plano de trabalho.  
A conferência vincula a área de pesquisa e extensão, com forte impacto na relação da 
UFABC com as questões educacionais do ensino de ciência na região.  
Conforme o plano de trabalho, a conferência tem em vista: 

1. Promover o debate entre pesquisadores latino-americanos sobre temas 
das áreas de ensino, história, filosofia e sociologia das ciências; 
2. Possibilitar a criação de novos grupos de pesquisa na UFABC e região 
acerca dos temas do evento; 
3. Contribuir para a consolidação dessas áreas de pesquisa na UFABC; 
4. Promover a interação entre universidade e escola, trazendo ao campo 
da pesquisa as problemáticas do ensino, especialmente relacionadas às áreas 
do evento. 

 
 
Avaliação: 
De início, a proposta do evento conquista seu mérito por abrir espaço ao campo de 
debates na área de ensino, filosofia, história e sociologia das ciências com 
possibilidade de engajar a comunidade desta instituição, sobretudo em seus cursos de 
Licenciatura, seus Mestrados Profissionais e a Pós-Graduação em Ensino e História 
das Ciências e da Matemática. Além disso, será de extrema importância para os 
professores da rede pública de educação básica e demais estudantes interessados no 
tema.  
 
O cronograma de atividades apresentado no plano de trabalho, com metas, etapas e 
atividades efetiva os resultados previstos. 
 
No que diz respeito à gestão administrativa e financeira do projeto, será utilizada 
“fundação de apoio credenciada pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme autorizado pela Lei Federal nº 8.958 de 20 de 
dezembro de 1994 e disciplinada pelo Decreto nº 7.423 de 21 de dezembro de 2010.” 
Recursos também virão da inscrição de participantes.  
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Dentre os custos do evento sugere-se: passagens aéreas nacionais e internacionais, 
bem como passagens terrestres, além de 12 diárias e demais serviços contratados 
(para divulgação, coffee-break e coquetel de abertura) ou custos operacionais. O total 
previsto para o evento é R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).  
 
Assim, o plano de trabalho também apresenta com clareza e detalhes suficientes os 
recursos materiais para sua realização.   
 
 
Conclusão: 
Nos termos apresentados, o relator recomenda a APROVAÇÃO do plano de 
trabalho da 4ª Conferência Latino-Americana do International History, 
Philosophy and Science Teaching Group (IHPST), de modo a dar 
prosseguimento aos encaminhamentos previstos no regulamento de nossa 
instituição.   


