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RESUMO 

Em julho de 2012, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) sediou o 64º Encontro 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), um dos principais 
eventos científicos do país e que teve como tema: Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais 
para Enfrentar a Pobreza. Após a conclusão do evento, a UFMA decidiu dar continuidade 
aos debates ocorridos naquele evento, transformando-os em um produto concreto que 
pudesse ser proposto às autoridades públicas formuladoras de políticas. Promoveu-se assim 
o Ciclo de Debates Pós-SBPC: Proposições para o Enfrentamento a Pobreza no 
Maranhão à Luz dos Direitos Humanos. Este encontro teve por objetivo não apenas 
discutir alternativas de desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, aperfeiçoamento 
de instituições e efetivação de direitos humanos, mas também de formular propostas 
concretas que pudessem ser implementadas por meio de legislação ou de medidas 
administrativas. Foram realizadas oficinas de trabalho preparatórias, além de um seminário 
realizado em abril de 2013 para discussão dos subtemas selecionados, a partir da 64ª 
Reunião Anual da SBPC, com 497 atores sociais locais, organizados em 4 eixos: (1) 
Democracia; (2) Desenvolvimento Sustentável; (3) Universalização de Direitos e (4) Acesso à 
Justiça e Combate à violência, objetivando orientar a discussão e formulação das propostas. 
Cada eixo orientador contou com um grupo de articuladores, responsáveis por: (1) indicar 
facilitadores para os subtemas e articular a participação de instituições parceiras; (2) 
organizar e acompanhar os grupos de trabalho, por subtemas; (3) integrar a comissão de 
sistematização do documento final. No total foram 25 (vinte e cinco) subtemas, e que foram 
abordados por professores, pesquisadores, representantes institucionais governamentais e 
não governamentais e militantes, que facilitaram a realização dos trabalhos, apresentando os 
conteúdos acumulados ao longo de suas histórias acadêmicas e de vida, e conduzindo os 
debates e a elaboração de propostas. Cada subtema tem um conjunto de propostas que 
foram formuladas tomando por base problemas, identificados como prioritários, que devem 
ser enfrentados imediatamente, com o indicativo dos respectivos responsáveis pela sua 
execução e também dos seus parceiros estratégicos. O presente projeto de extensão teve 
como objetivo fazer com que os alunos da UNDB participassem ativamente da construção de 
propostas, especificamente no eixo temático 1 (Democracia), no subtema “Gestão Ética 
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Democrática Participativa e Transparente”. Ao final da discussão neste Subtema, foram 
elaboradas 6 propostas, dentre as quais destacam-se: (1) mobilização e constrangimento, 
aos gestores eleitos, para que deem efetividade à lei de acesso a informação; (2) 
transparência ativa das informações, do poder público, de forma permanente e sistemática, 
acessível a toda a população. Estas propostas foram feitas pelos estudantes da UNDB 
participantes do projeto, e que foram acolhidas pelos demais participantes deste Grupo de 
Trabalho. O produto do presente projeto foi a entrega formal de um “Caderno de 
Proposições” aos agentes públicos e Instituições de Ensino e Organizações da Sociedade 
Civil, para que sejam incorporadas nos seus planos operativos e acompanhadas pelas 
instâncias de controle existentes no Estado 
(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/geI2Q6tsveVqNJ4.pdf). Além disso, foram 
solicitadas a realização de audiências públicas junto às autoridades citadas, bem como a 
assinatura de um Termo de Compromisso de cumprimento das propostas apresentadas. 
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