
 
Caras e Caros Colegas,

 
Diante de um contexto nacional de intensas mudanças que vêm acompanhadas

de um debate público cuja tônica relativiza a relevância social das Universidades
públicas, e de um cenário institucional que impõe uma série de retrocessos em

termos de direitos sociais e políticos, creio ser importante a presença de
representantes das grandes áreas das Ciências Humanas e Sociais nas instâncias

decisórias da Universidade.
 

Atualmente, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) é composto
majoritariamente por docentes das áreas das Ciências da Saúde e das

Engenharias. Por isso, acredito que seja essencial ampliar o debate que deve ser
realizado nesta instância, assegurando assento também para as áreas de

Ciências Humanas e Sociais. Destacar a importância dessas áreas não implica
desvalorizar as demais, mas, sim, buscar um diálogo interdisciplinar com base na
compreensão de que toda forma de conhecimento é uma construção social.  Esta

é a principal motivação para que eu apresente minha candidatura ao CONEP.
 

Sou professora associada do Departamento de Ciências Sociais, onde desde 2009
realizo as atividades de ensino e pesquisa. Além disso, ocupei durante o período

de 2011 a 2013 o cargo de coordenadora do Programa de Pós-graduação em
História, que me deu oportunidade de conhecer e me aprofundar nas demandas

e exigências do MEC e da CAPES para o ensino superior no país, ainda que o
momento atual da pós-graduação seja distinto daquele que vivenciei.

 
Por ministrar disciplinas em vários cursos de graduação na UFSJ – História,

Jornalismo, Administração, Psicologia, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica
e Engenharia Elétrica -, pude também perceber a diversidade que compõe nosso

espaço universitário, ampliando em mim a percepção da importância da
interdisciplinaridade e da conexão entre as áreas para assegurar o bom

funcionamento e andamento de nossos objetivos no ensino superior.
 

Sendo assim, caso seja eleita, comprometo-me a estabelecer diálogos com as
diferentes áreas, de modo a fomentar o debate plural para que possamos

analisar, sob todos os prismas, as questões, os desafios e os problemas que se
apresentam para a Universidade neste atual contexto. Nesta perspectiva, a

proposta é reafirmar o compromisso de defesa da universidade pública, gratuita
e de qualidade.

 
Cordialmente,,
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