
17/09/2020 E-mail de Unicamp - Oferta de colaboração

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=42dbefacbb&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Amul-XjiK-gADJKYKLrDJwwxNTA&simpl=msg-a%3A… 1/3

HIDS <hids@unicamp.br>

Oferta de colaboração
5 mensagens

Marco Antonio Coelho Bortoleto <bortoleto@fef.unicamp.br> 2 de maio de 2019 14:21
Para: hids@reitoria.unicamp.br

Prezado Dr. Marco Aurelio Pinheiro Lima e equipe,

Em primeiro lugar agradeço a apresentação realizada na FEF, e desejo sucesso num projeto tão ambicioso quanto
complexo.

Faço esse contato agora, pois naquele dia da FEF tinhamos Congregação após sua exposição e não era viável a
conversa.

Bom, desde 2014 integro um projeto internacional do qual participam 12 universidades, o Governo do Canadá e
algumas empresas privadas (como o Cirque du Soleil), que tem como objetivo principal desenvolver conceitos e
ferramentas sobre Criatividade e Inovação.

O projeto (guarda-chuva) tem várias frentes, com a participação de pesquisadores das mais diferentes
especialidades (neurociência, arte, medicina, educação física, educação, sociologia, ....). Minha modesta
participação acontece no sentido de desenvolver processos educativos que permitam o fomento desses dois
elementos (criatividade e inovação) nos espaços educativos, buscando, como propõe o projeto, uma educação
acorde com o século XXI e suas multiplas demandas.

COmo o senhor disse, senão me equivoco a partir da fala de um docente do IA, a arte pode contribuir na construção
de conhecimento que o HIDS pretende desenvolver na Unicamp. Estou totalmente de acordo, e por isso resolvi
escrever.

O projeto que mencionei é coordenado pelo CRITAC: http://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/critac

Enfim, caso tenham algum interesse de conhecer nossos trabalhos e talvez acoplhar algo do que desenvolvemos no
vosso enorme projeto, será um prazer.
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Boa tarde professor Marco, como vai?

agradeço mui�ssimo sua mensagem e sugestão de contribuição.
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