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Apresentação
O programa está estruturado em torno de quatro 
mesas que tratarão de temas ligados ao impacto das 
novas tecnologias e às mudanças recentes no modo 
de produção do conhecimento tecnocientífico. Haverá 
uma mesa de abertura, em que serão expostos os 
objetivos do seminário, em particular o de preparar 
a contribzuição do Brasil ao Fórum Social Mundial 
“Ciência e democracia” (Belém, 2009), ora em fase de 
organização, e uma mesa de encerramento, dedicada a 
um balanço do seminário, e à discussão das formas de 
dar continuidade ao empreendimento.

Programação
28 de novembro (quarta-feira)
14h às 15h30 l Abertura

Sedi Hirano l Pró-Reitor de Cultura e Extensão 
Universitária da USP

Pablo rubén Mariconda l FFLCH/USP, Assessor Técnico 
de Gabinete da PRCEU/USP

joSé corrêa leite l FAAP e Coletivo Epidemia

16h às 18h l Mesa-redonda: Tecnologias da Informação

A mesa visa discutir a formação da reserva de mercado nos 
anos 1970 e 1980, as conseqüências da abertura econômica, 
em comparação com as políticas adotadas pela Índia e 
Coréia, as disputas em torno do tema no governo Lula e a 
política que está efetivamente sendo implementada (em 
relação ao software livre, à inclusão digital, etc.), a questão 
dos canais de TV via internet.

iMre SiMon l IME/USP

SerGio aMadeu l Cásper Líbero

SérGio baMPi l Instituto de Informática/UFRGS

Coordenação: Pablo ortellado l EACH/USP Leste

19h30 às 21h30 l Mesa-redonda: Sementes

Os temas a serem tratados incluem a produção e 
comercialização de sementes, transgênicas e não-
transgênicas, de um lado, pelas grandes empresas do 
setor do agronegócio, de outro pela Embrapa, 
a agroecologia como alternativa ao modelo tecnológico 
de agricultura, e a natureza das culturas transgênicas.

edSon dioGo taVareS l Embrapa de Sergipe

anderSon SantoS l Cteme/Unicamp

Maurício de carValHo raMoS l FFLCH/USP

Coordenação: MarcoS barboSa de oliVeira l FE/USP

29 de novembro (quinta-feira)
14h às 16h l Mesa-redonda: Medicamentos

A discussão versará sobre a formação da indústria 
farmacêutica no Brasil e seu sucateamento com a 
abertura dos anos 1990, as negociações na OMC 
(inclusive o não uso do pipeline), a política dos 
institutos públicos (como Butantã e Fiocruz), os 
problemas envolvidos na garantia de acesso a 

medicamentos de uso contínuo pelo SUS, as quebras 
de patentes, o peso do lobby das multinacionais 
farmacêuticas, as soluções de outros países, 
os movimentos pela desmercantilização dos 
medicamentos etc.

joSé ruben de alcântara bonFiM l Sobravime, SP

renata reiS l Abia, RJ

juliana Vallini l Setor de Cooperação Internacional do 
Programa de DST/Aids da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, DF

Coordenação: joSé corrêa leite l FAAP, Coletivo Epidemia

16h30 às 18h30 l Mesa-redonda: Universidade Pública

O tema central da mesa são as políticas de ciência e 
tecnologia, a crescente valorização do potencial de 
aplicações rentáveis entre os critérios adotados pelas 
agências de fomento na alocação de recursos para a 
pesquisa, a organização do trabalho nas Universidades, o 
acesso ao conhecimento científico, o Projeto Bologna da 
União Européia e sua relevância para os países periféricos. 

joSé luíS Garcia l Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa

Pablo ortellado l EACH/USP Leste

SérGio baMPi  l Instituto de Informática/UFRGS

Coordenação: SylVia GeMiGnani Garcia l FFLCH/USP

19h30 às 21h l Encerramento

Gabriel coHn l Diretor da FFLCH/USP

terry SHinn l Maison des Sciences de l’Homme, Diretor de 
PesquiSa do CNRS/França

joSé luíS Garcia l Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa

Coordenação: Pablo rubén Mariconda l FFLCH/USP, 
Assessor Técnico de Gabinete da PRCEU/USP


