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O Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC-SP (HIC),
que recentemente teve seu Mestrado credenciado pela CAPES, deve parte de seu
reconhecimento à extensa rede de contatos e intercâmbios internacionais que
mantém.
Com origem no Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência (Cesima),
fundado em 1994 junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e
Semiótica, que reunia também pesquisadores de outros importantes centros
universitários do Brasil, o HIC é o único programa de pós-graduação do país que
oferece mestrado em História da Ciência.
Seus pesquisadores e docentes sempre souberam reconhecer a importância da
cooperação internacional. Desde 1989, mantêm intercâmbio com o professor Allan
Debus, um dos mais renomados historiadores da ciência, do Morris Fishbein Center
for the History of Science and Medicine da Chicago University (EUA). Para o sucesso
deste intercâmbio tem sido também fundamental o apoio do professor Daniel
Garber, Vice-Reitor Acadêmico da Chicago University. Estes dois pesquisadores já
estiveram inúmeras vezes na PUC-SP e têm acolhido pesquisadores do Cesima em
seu importante Centro.
A ambos devemos, inclusive, os desdobramentos deste intercâmbio a outros
centros norte-americanos, na forma de doutorados-sanduíche, pesquisas pósdoutorais e outras modalidades. Entre eles, destacam-se o Study Center for the
History of Science e o Study Center for the History of Medicine da Johns Hopkins
University, bem como institutos e centros ligados à University of Wisconsin
(Madison), University of Delaware, University of California (Davis) e Harvard
University.
Outro importante núcleo de contatos acadêmico-científicos organiza-se em torno da
Rede de Intercâmbios para a Epistemologia e a História das Ciências Químicas e
Biológicas (RIEHCQB), com sede no México, sob coordenação da professora Patricia
Aceves, reitora da Universidad Autonoma Metropolitana - Unidad Xochimilco
(México).
Contando com várias ramificações - na Universidad Autonoma Nacional,
Universidad Autonoma de Puebla, no Departamento de Estudios Historicos de la
Ciencia do Conicet (Argentina), na Faculdad e Museo de Farmacia da Universidad
Complutense de Madrid e no Centro de Estudios en História e Filosofia de la Ciencia
da Universidad de Alcalá (Espanha), no Gabinete de Estudos Históricos e Sociais de
Farmácia e no Centro de História da Ciência da Universidade de Lisboa (Portugal),
na Université de Paris X, no Musée National d’Histoire Naturelle e no Musée de la
Science et de la Technologie La Villette (França) -, a rede promoveu, desde 1993,
sete encontros internacionais, tendo publicado cinco volumes de trabalhos.
Na área das ciências mezzo-orientais medievais, o HIC tem desenvolvido frutíferos
intercâmbios com o Centro de Estudios en Lenguas Orientales da Universidad
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Autonoma de Madrid (Espanha), o Centre de Recherche en Histoire et
Epistémologie de la Science do CNRS (Paris, França), a University of Bar-Ilan (Tel
Aviv, Israel) e o Oriental Institute da Chicago University.
Mantemos ainda intercâmbios freqüentes com o Departament of History and
Philosophy da Cambridge University (Inglaterra), com o Centro de Investigaciones
da Faculdad de Filosofia e Humanidades da Universidad Nacional de Cordoba
(Argentina) e com a Università di Roma II e a Università di Firenze (Itália).
Este amplo leque de intercâmbios tem resultado em inúmeras publicações,
apresentações em seminários e congressos e pesquisas conjuntas, envolvendo
estudiosos da PUC-SP e de instituições estrangeiras.
Como fruto do esforço dos pesquisadores ligados ao Cesima e ao HCI, os resultados
obtidos também expressam o incentivo e o entusiasmo que estes intercâmbios têm
recebido na PUC-SP e nas agências de fomento à pesquisa.
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