Notas sobre a palestra “Responsabilidade e impacto
social nas Universidades”

Notas elaboradas por Rafael Rondina (Administrador da UFABC/PROPLADI)
A importância das Universidades para a sociedade foi o assunto principal de mais um
encontro temático do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC, por meio da
palestra ministrada pelo Professor Sergio González López, realizada no dia 28 de setembro, no
campus Santo André.
Doutor em Urbanismo pela Universidade Autônoma do Estado do México, López
expôs formas de relacionar a responsabilidade social com o desenvolvimento local e
sustentável. Para ele, a comunidade acadêmica deve ver a sustentabilidade de uma maneira
completa, ou seja, como uma questão ecológica, econômica, social, política e humana, tendo
consciência de sua responsabilidade pela gestão do conhecimento, e deve participar de forma
ativa, através de propostas e projetos para o desenvolvimento da região onde está inserida,
com o envolvimento dos diversos atores – setor produtivo, sociedade civil, governos, bem
como da participação dos pilares da Universidade – Ensino, Pesquisa e Extensão.
Segundo o Professor Sérgio, a participação da Universidade em seu meio vai além da
formação de alunos para o mercado de trabalho, devendo formar cidadãos cônscios, críticos,
éticos, que sejam agentes de mudança da realidade onde estão inseridos. O projeto
pedagógico interdisciplinar é muito importante neste aspecto, e a integração entre as áreas,
fundamental. Além disso, não apenas a reprodução, mas a produção de conhecimento, através
da pesquisa, da extensão, da discussão de assuntos relevantes para a sociedade e da proposta
de soluções para os problemas sociais é papel intrínseco das Universidades.
Os temas abordados foram classificados em tipos principais de impactos
universitários, que se dividem em cognitivo (formação de conhecimento e pessoas),
organizacional, social e educativo.
A palestra, além de proporcionar o debate e o questionamento sobre a importância
social da Universidade e sua interação com o meio, mostrou as possibilidades de atuação da
UFABC no sentido de enriquecer o ambiente acadêmico e de transformar a sociedade na qual
está inserida.

