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O Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política do IFRS campus Erechim é um
projeto indissociável, entre o ensino, pesquisa e a extensão, que teve início a partir
de projeto ³'LYXOJDQGR DV FLrQFLDV KXPDQDV FRPR iUHD GR FRQKHFLPHQWR SDUD
implementação do ensino médio integrado´ GHVHQYROYLGR HP
QD SHUVSHFWLYD GH
divulgar a Ciências Humanas na região. A partir da necessidade de atividades
permanentes, o grupo de estudo foi proposto com intuito inicial de diálogo e de
construção coletiva, com leituras introdutórias de textos filosóficos para o
entendimento do mundo contemporâneo. O grupo de estudos se organiza a partir de
reuniões semanais para a leitura, estudo e o debates das obras de Adorno (1903 ±
1969), e também participamos de reuniões semanais do grupo de estudos de Hannah
Arendt da UFPel. Paralelo às atividades semanais, dialogamos com outras instituições
da região do Alto Uruguai Gaúcho com objetivo de estabelecer parcerias, interligando
discussões filosóficas sobre ética, a estética e a política com a reflexão sobre
educação. O grupo de estudos está acontecendo de forma online e também via
moodle, devido ao estado de emergência de saúde pública em virtude da pandemia
de COVID-19. Continuidade do projeto criado em 2019, temos como partida a análise
das avaliações elaboradas pela equipe de execução e pelos participantes das
atividades, deste modo o relatório apresentou a necessidade de propiciar espaços de
diálogo no campus, com alvo de propagar essa área do conhecimento. Logo o projeto
de 2019 tem sucessão neste ano com as atividades de extensão do projeto
Pluralidade, Mundo e Política e com o Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política,
tendo duas equipes que se organizam de forma conjunta. Se em 2019 as atividades
externas e internas fomentaram momentos para refletir sobre as Ciências Humanas e
seu campo na região, devido a pandemia de COVID-19 e a execução dos projetos de
forma não presencial, surgiram alguns desafios, pois a pandemia tem ampliado as
desigualdades, impedindo o acesso daqueles estudantes que dependiam das
infraestruturas do campus Erechim e existe o grande volume de atividades online,
como lives, aulas e reuniões que têm atarefado os discentes e docentes. Porém, as
atividades online tem possibilitado atingir novas pessoas para além da região,
conectados de forma online, que permite construir o diálogo com instituições e
pesquisadores. Desta forma o Grupo de Estudos está em execução e em modificação
de suas metodologias previamente delineadas, sobretudo com a tarefa de definir
métodos para realizar os objetivos previamente propostos. O Grupo de Estudos em
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Ética e Filosofia Política do campus Erechim tem sido uma experiência formativa na
ótica da educação integral, permitindo espaços de ensino, pesquisa e extensão que
tornam a relação entre a estética, a filosofia e a política pautas para pensar a
sociedade e o dever de humanização dos espaços comuns, possibilitando a inserção
no campo das Ciências Humanas na região, seja nas experiências da educação
básica dos municípios parceiros, seja pelo diálogo com as instituições superiores
públicas, privadas e comunitárias.
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