Relatório da reunião de 07/03/2016

Envio-lhes o presente e-mail para informar que na última segunda-feira, dia 07/03, as 14:00
horas realizamos nossa primeira reunião do Prometeu - Grupo de Pesquisa de História das
Ciências e Tecnologias, na sala de reuniões do Centro de História da Ciência (CHC), da FFLCH,
que se encerrou as 16:00 horas. O principal objetivo da reunião era montar um calendário,
repensar e decidir o formato das reuniões para 2016.
As discussões e decisões realizadas seguem abaixo:
a) Apresentaram-se as justificativas de ausências de membros do grupo e a recepção de
membros que encontravam-se afastados.
b) Estavam presentes à reunião 8 pessoas: Francisco, Sandro, Marília, Haluo, Adriano, Rita,
Miriam e Felipe.
c) Foi definido nosso calendário de reuniões que a princípio serão sempre as segundas-feiras,
na primeira semana do mês, sendo que em 2016, ocorrerão ao todo 9 reuniões, incluindo a já
realizada em 07/03. No entanto, em alusão ao pedido do colega Lauro, feito por e-mail, para
que as reuniões sejam transferidas da primeira para a segunda segunda-feira de cada mês,
mas elas continuariam mantidas as segundas-feiras. Assim sendo, peço-lhes, por favor, para
que se manifestem por e-mail sobre a possibilidade da reunião ser transferida da primeira
segunda-feira para a segunda segunda-feira de cada mês, sendo que o dia da semana
continuará sendo a segunda-feira.
d) Definiu-se que a próxima reunião será no dia 04/04 ou 11/04 (dependendo da manifestação
e da decisão do grupo sobre a mudança da primeira para a segunda semana de cada mês para
a realização da reunião) e discutiremos o tema Transhumanismo, que foi sugerido no ano
passado pela colega Aracele e que decidimos retomar para a reunião do dia 04/04 ou 11/04.
Ficou facultado a cada membro pesquisar e trazer texto, reflexão ou análise sobre um texto ou
questão do citado tema para a reunião.
Cada membro que levar um texto, reflexão oral, análise ou qualquer coisa sobre o
transhumanismo irá expor brevemente e fazemos depois das exposições uma discussão. As
pessoas que quiserem disponibilizar os textos, reflexões ou análises via digital ou impressa
para os outros membros do grupo poderão fazê-lo.
e) Realizou-se uma ampla discussão e análise da produção e das reuniões que fizemos em
2015. Verificaram-se que algumas tentativas de mudanças foram realizadas no formato das
reuniões e dos textos discutidos e entendeu-se de que deveríamos retomar a fórmula de
escolha e de debate dos textos realizada com êxito, em 2014. Os textos clássicos podem ser de
qualquer temática como História, Transhumanismo, Eugenia, Geografia, Relações
Internacionais, Neurociência, Saúde, Biologia, Geopolítica, Economia, Direito, Ciências Sociais,
Medicina, Enfermagem, Ciência Política, Tecnologia, Administração, Comunicação, Jornalismo,
entre outras áreas. Assim sendo, iremos discutir textos clássicos que serão escolhidos por um

processo democrático de indicação, votação e seleção dos mesmos. Os textos indicados
podem ser, inclusive, aqueles que foram escolhidos em 2014 e que não foram discutidos e
também os que foram indicados e não selecionados na votação anterior.
f) Assim, a escolha dos temas e dos textos para a reunião do dia 02/05 ou 09/05 e para as
próximas reuniões seguirá um processo democrático. Nesse sentido, entre os dias 10/03 e
20/03 cada integrante do grupo poderá indicar de 2 textos pelo nosso e-mail e site, criado pelo
Lauro. Entre os dias 22/03 e 01/04 cada integrante poderá votar em 5 textos de sua escolha e
os 7 mais votados serão os textos que serão discutidos nas 7 reuniões que ocorrerão em 2016,
a partir da reunião do mês de maio, seguindo a ordem de votação. Vale lembrar que os textos
devem ser artigos ou capítulos de livros e não o livro inteiro.
g) Para realizar o processo de indicação, de seleção e de votação dos textos pedimos
gentilmente a colaboração e ajuda do colega Lauro para que tal processo seja efetivado e
tenha êxito.
h) Deliberou-se de que temos que participar de alguma forma de eventos como o 15o
Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, que realizar-se-á na UFSC, em
Florianópolis, entre 16 e 18 de novembro. Como o prazo para envio de proposta de simpósio
temático já se encerrou, exortamos para que os membros do grupo enviem propostas de
comunicação oral, com temáticas que se enquadrem na proposta do citado evento. Inclusive
os professores Francisco e Rômulo enviaram uma proposta de ST sobre Neurociência que
aguarda aprovação ou não. O link do evento é:
http://www.15snhct.sbhc.org.br/site/
Também foi decidido de que devemos participar de alguma forma, por meio do envio de
propostas de simpósios temáticos e/ou de comunicações orais para o 25th International
Congress of History of Science and Technology (ICHST), na UFRJ, no Rio de Janeiro, entre 23 e
29 de julho de 2017.
i) Aqueles que forem propor alguma comunicação no 15o Seminário Nacional de História da
Ciência e da Tecnologia sobre Transhumanismo ou tema relacionado, foi decidido que devem
pensar e tecer pelo menos um resumo ou ideia do que deseja apresentar para que seja
debatido junto com os textos na reunião do dia 04/04 ou 11/04.
j) Para as reuniões a partir de maio os textos que forem escolhidos serão lidos previamente.
Para tanto, a apresentação dos textos será de forma voluntária e o apresentador ou
apresentadores deverão disponibilizar, com antecedência de pelo menos 3 a 4 semanas antes
da discussão, o texto a ser discutido. A disponibilização poderá ser via e-mail ou na pasta de
textos do Grupo Prometeu que se encontra em nome do Professor Francisco, na Copiadora da
FFLCH.
Também foi dada a ideia de que todos os 7 textos que serão escolhidos no processo de
votação poderão estar disponibilizados no Google Drive. Para tanto, precisamos de voluntários

para que os textos sejam escaneados, digitalizados e disponibilizados no Google Drive. Alguém
se voluntaria? Aracele?
k) Precisamos retomar o processo de verificação e de registro do grupo na CAPES e CNPQ.
Alguns colegas como Sandro e Lauro já se disponibilizaram a fazê-lo, mas precisamos de mais
pessoas para ajudar. A ajuda de outras pessoas é muito bem vinda e necessária.
l) Necessitamos de voluntários que se comprometam em verificar o site da CAPES sobre o
Qualis e as revistas de melhores pontuações para fazermos nossas publicações de artigos.
m) Foi decidido que o site historiadaciencia.org criado pelo colega Lauro continuará a existir.
Assim sendo, pedimos a todos para que confirmem os seus nomes como membros do grupo,
enviando para o e-mail, do Lauro, o link para o Currículo Lattes.
n) Outra questão deliberada foi a organização da Biblioteca do CHC. O colega Lauro se dispôs a
fazer tal organização, mas conforme e-mail enviado por ele hoje, o processo é muito longo e
demorado, pois tem muita coisa para ser feita. Assim, o Lauro propõe a todos para que
fôssemos em um sábado pela manhã separar as revistas, ordená-las e arrumar as mesmas nas
prateleiras. Outra tarefa é catalogar os livros nas estantes onde estão para depois classificar
pelo autor e arrumarmos. Existem muitos documentos que precisam ser digitalizados antes de
devidamente guardados. Quem se voluntaria e em qual ´sábado poderíamos fazer isso?
Peço-lhes desculpas pelo extenso relatório, mas foi necessário devido às importantes
mudanças e decisões.
Aguardamos, por favor, que todos indiquem os textos e autores e que possamos escolher os
temas e textos para as reuniões de 2016.
Um grande abraço a todos.
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