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Razão e Sensibilidade
permeiam o Mundo Unifor
O Mundo Unifor é considerado o maior
evento de arte e ciência do Nordeste,
responsável por reunir em todas as suas
edições figuras notáveis do país e do
mundo. Este ano o tema é “Razão e
Sensibilidade: as travessias possíveis’’,
e conta com a presença de pensadores renomados como o antropólogo,
sociólogo e filósofo, Edgar Morin, e o

professor escocês Niall Ferguson. Na
programação da 10ª edição, encontros
científicos, esportivos, palestras e a Unifor Plástica, todos de maneira híbrida,
ou seja, tanto remota quanto presencialmente. As palestras vão ocorrer de
18 a 23 de outubro de 2021. Confira
algumas das personalidades que estarão presentes.

Com um século de vida, Morin é um dos maiores pensadores vivos do mundo.
Autor de mais de 50 livros, sua abordagem é conhecida como pensamento
complexo ou paradigma da complexidade. Ele trouxe grandes contribuições
para as diferentes áreas do conhecimento. A palestra do filósofo francês terá
como tema “O caminho para o futuro da humanidade”. Dia 18.10, às 19 horas.

Niall Ferguson
Professor e pesquisador escocês, leciona história em Harvard e já roteirizou e
apresentou cerca de cinco séries de documentários pela BBC. Em 2017 lançou um
livro no Brasil intitulado “A praça e a torre: redes, hierarquias e a luta pelo poder
global”. Ferguson estará presente no Mundo Unifor em uma palestra com o tema
“Em certo sentido, todos os desastres são causados pelo homem”. Dia 22.10 às 19 horas.

Ana Paula Araújo
Atual apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula é formada em jornalismo pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) e é conhecida por cobrir grandes acontecimentos como jornalista.
Um deles foi o da ocupação do Complexo do Alemão, cobertura que rendeu a ela e à TV
Globo, o Emmy internacional. Com participação confirmada no Mundo Unifor, a jornalista vai
falar sobre o tema “A experiência de escrever um livro sobre abuso sexual”. Dia 19.10, às 10 horas

Eugênio Mussak
Formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em
fisiologia humana, Eugênio Mussak é médico, professor e empresário, autor de
13 livros e centenas de artigos. Dedicou os últimos 20 anos a temas corporativos
e é considerado um dos pioneiros em Educação Corporativa no país. Em sua
palestra ele vai tratar da razão e da sensibilidade. Dia 19.10, às 17 horas.

Fernanda da Escóssia
A cada dois anos o Mundo Unifor reúne ciência, cultura e arte em um dos maiores evento do Nordeste / Foto: Ares Soares

Inscrições abertas

P Pesquisadora e professora universitária, Fernanda da Escóssia tem
25 anos de experiência. Recentemente lançou o livro “Invisíveis:
uma etnografia sobre brasileiros sem documento”. Trabalha como
editora na revista piauí e vai estar na Universidade de Fortaleza
para uma conversa sobre o seu livro. Dia 21.10, às 17 horas.
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