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Resumo da Proposta:
Trata-se de um FORUM permanente de caráter interdisciplinar voltado à análise e discussão do tema da Ciência e
Cultura de Paz e dos Direitos Humanos e também de temas ligados à Filosofia. Em seu escopo serão dez grandes
conferências distribuídas ao longo do primeiro e segundo semestres de 2017 e inicio de 2018 abertas ao público
acadêmico e à comunidade em geram, com entrada franca. Após cada FORUM será instaurado debate com o público
presente que será gravado e disponibilizado na página da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Os
debates acontecerão sempre na última terça-feira de cada mês, exceto os meses de férias. Nessa edição os debates
acontecerão também no auditório da Editora Massangana/FUNDAJ e no Auditório da Livraria Cultura/Shopping Paço
Alfandega. É importante ressaltar a importância desse tipo de atividade para não só democratizar as Discussões na
área, mas principalmente para criar meios de capilarizar a qualificação da comunidade quanto à necessidade da
promoção da dignidade humana e da qualificação de todos para a conquista de um mundo mais justo e igualitário.

Objetivos
• Promover discussões sobre o tema da ciência e cultura de paz e dos Direitos Humanos no cotidiano da UFPE da cidade
do Recife;
• Fomentar a integração e qualificação dos grupos de pesquisa e trabalho da universidade que lidam com a questão da
Paz e dos direitos humanos;
• Estimular novas frentes de interesse e participação junto à comunidade acadêmica;
• Estabelecer um fórum permanente para a interlocução dos mais diferentes temas que cercam a temática da Paz, dos
Direitos Humanos e da filosofia.

