
1

Relatório



2

1 Introdução 

2 Visão Geral da Estrutura do Congresso

3 Análise de Submissões de Trabalhos: Tipo e Campus 

3.1 Evolução de Submissão de Trabalhos por Campi 

3.2 Evolução de Submissão de Trabalhos por Programa 

3.3 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus Baixada Santista por Programa 

3.4 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus Diadema por Programa 

3.5 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus Guarulhos por Programa 

3.6 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus Osasco por Programa 

3.7 Evolução de Submissão de Trabalhos da Reitoria 

3.8 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus São José dos Campos por Programa

3.9 Submissão de Trabalhos do Campus São Paulo por Programa 

3.10 Evolução de Submissão de Trabalhos do Campus Zona Leste por Programa 

3.11 Trabalhos Submetidos por Área do Conhecimento 

4 Estruturação e Organização do Congresso

4.1	 Justificativa	de	Formato	e	Propostas	de	Temáticas	

4.2 Programação 

4.3 Comunicação 

4.4	 Perguntas	Frequentes	(FAQ)	

5 Análise dos Participantes 

6 Avaliação do Congresso

7 Propostas para o Congresso Acadêmico 2022 

7.1 Organização Geral

7.2 Pós-Graduação 

7.3	 Agits		

7.4		 Sessões	Científicas,	de	Mentoria	e	de	Observatórios

7.5	 Formato	das	Palestras	

7.6	 Integração,	Multidisciplinaridade	e	Diversidade				

7.7	 Divulgação,	Comunicação	e	Parcerias	

7.8	 Atividades	Culturais	e	Formação	de	Redes	

7.9		 A	Plataforma	

8. Custos do Congresso Acadêmico 

9. Histórico de Reuniões e Anais do Congresso 

10. Comissões

Súmario
03
04
04
04
05
05
06
06
07
07
07
08
08

09

10

10
10
18
18

19

19

23

23
24
24
24
25
26
26
27

27

27

28

29



3

1. Introdução

A	VII	Edição	do	Congresso	Acadêmico	da	Universidade	Federal	de	São	Paulo	
(Unifesp)	 teve	 como	 tema:	 Universidade	 em	Defesa	 da	 Vida.	 Este	 tema	 é	 de	
extrema	relevância	no	atual	contexto	em	que	cerca	de	4.5	milhões	de	pessoas	
no	mundo	 faleceram	 em	 decorrência	 da	Covid-19,	mais	 de	 578	mil	 no	 Brasil.	
Estes	números	 têm	crescido	de	 forma	alarmante,	diariamente,	em	nosso	país,	
levando	 ao	 colapso	 do	 nosso	 Sistema	de	 Saúde	 (SUS).	 Por	 outro	 lado,	 vemos	
a valorização e o reconhecimento do trabalho das universidades e institutos 
públicos	 de	 ciência	 e	 tecnologia,	 que	mostraram	 ser	 essenciais	 nas	 ações	 de	
resistência	e	de	luta	contra	a	pandemia,	em	conjunto	com	o	SUS.

Como	 já	 é	 tradição,	 o	 congresso	 acadêmico	 da	Unifesp	 tem	 como	objetivo	
principal	 integrar	 os	 programas	 acadêmicos	 existentes	 nas	 Pró-reitorias	 de	
Graduação,	 Pós-Graduação	 e	 Pesquisa	 e	 Extensão	 e	 Cultura	 e	 apresentar	 a	
toda	 a	 comunidade	 acadêmica	 o	 trabalho	 realizado	 nos	 diferentes	 campi	 em	
todas	as	áreas	do	conhecimento.	Já	vivendo	há	mais	de	um	ano	em	um	contexto	
de	 pandemia,	 este	 encontro	 virtual	 possibilita	 a	 participação	 da	 comunidade	
Unifesp	e	da	sociedade	na	discussão	de	temas	relevantes,	destacando	o	papel	da	
universidade	na	geração	e	disseminação	de	conhecimentos	e,	consequentemente,	
no	desenvolvimento	da	ciência,	da	tecnologia	e	da	inovação.	

Houve	um	grande	aprendizado	decorrente	do	Congresso	Virtual	de	2020	e	que	
foi	aprimorado	nesta	edição.	Destacamos	a	troca	de	saberes	propiciada	pelos	
trabalhos	científicos	dos	diferentes	campi	que,	apresentados	de	forma	virtual,	
permitiram	aos	participantes	de	diferentes	áreas	do	conhecimento	assistirem	
e	ampliarem	o	 seu	conhecimento,	 integrando	múltiplos	 saberes.	Aprendemos	
muito,	também,	com	os	palestrantes	nacionais	e	internacionais,	que	nos	deram	
a	 honra	 de	 sua	 participação	 e	 que	 conosco	 dividiram	 o	 seu	 conhecimento,	
experiência	 e	 vivência.	Mas,	 principalmente,	 realizamos	 o	 potencial	 da	 nossa	
universidade	unida	e	atuando	fortemente	pela	ciência	e	na	defesa	daquilo	que	
temos	de	mais	importante:	a	VIDA.
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2. Visão Geral da Estrutural  do Congresso 

3. Análise de Submissões de Trabalho: Tipo e Campus 
3.1 Evolução de submissão de trabalhos por campi

Submissão de resumos de 29 de março à 26 de abril
Submissão de vídeo-pôster de 19 de abril à 10 de maio
Inscrições a partir de 19 de abril
Congresso	Acadêmico	de	21 à 25 de junho

Houve um aumento de 23,4% na submissão geral de resumos. Guarulhos, São Paulo e Zona Leste 
foram os campi que tiveram um aumento significativo em relação ao congresso acadêmico de 2020. 
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3.2 Evolução de submissão de trabalhos por programa

3.3 Evolução de submissão de trabalhos do campus Baixada Santista por 
programa

Os programas que impulsionaram expressivamente o aumento de submissões foram extensão, 
iniciação científica (bolsa institucional e outros fomentos), PIBID e pós-graduação. Destaca-se a 
novidade de submissão de resumos de trabalho de conclusão de curso em 2021.

No campus Baixada Santista, as submissões como programa de extensão e trabalho de conclusão 
de curso foram responsáveis pelo aumento de 8% com relação ao congresso acadêmico de 2020.
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3.4 Evolução de submissão de trabalhos do campus Diadema por programa

3.5 Evolução de submissão de trabalhos do campus Guarulhos por programa

A submissão de resumos de programas de iniciação científica (ensino médio, outros fomentos), 
PIBIC CNPq, pós-graduação e trabalho de conclusão de curso foram responsáveis pelo aumento de 
11,7% no campus Diadema em comparação ao congresso acadêmico de 2020.

No campus Guarulhos, evidencia-se o aumento significativo de 40,5% na submissão de trabalhos 
em comparação à 2020, com relevância para extensão, iniciação científica, PIBID e pós-graduação.
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3.6 Evolução de submissão de trabalhos do campus Osasco por programa

No campus Osasco, houve manutenção no número de trabalhos com relação ao congresso 
acadêmico de 2020. Vale destacar os 10 resumos de trabalho de conclusão de curso submetidos 
em 2021.

3.7 Evolução de submissão de trabalhos do campus Reitoria por programa

A Reitoria teve sua primeira participação nas submissões de trabalho, devido à oportunidade 
proporcionada aos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) para apresentarem suas produções 
e pesquisas.

3.8 Evolução de submissão de trabalhos do campus São José dos Campos por 
programa

Houve um aumento de 3,4% na submissão de trabalhos em relação ao congresso acadêmico de 
2020. O destaque ficou por conta do aumento expressivo de submissões do programa PIBITI no 
campus São José dos Campos.
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3.9 Evolução de submissão de trabalhos do campus São Paulo por programa

No campus São Paulo ocorreu um aumento de 35% de submissões de trabalhos, enfatizando-se os 
programas de extensão e pós-graduação quando comparados ao congresso acadêmico de 2020.

3.10 Submissão de trabalhos do campus Zona Leste por programa

O campus Zona Leste apresentou um aumento de 56,7% de submissões de trabalhos, impulsionado 
pela submissão de trabalhos dos programas de extensão e de iniciação científica.
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3.11 Trabalhos submetidos por área do conhecimento 

O gráfico apresenta a porcentagem e quantidade de trabalhos por área de conhecimento, 
destacando:

Ciências Biológicas: abrange,	majoritariamente,	submissões	dos	campi	Diadema	e	
São Paulo e representando 10% do total de trabalhos submetidos.

Ciências da Saúde: abrange trabalhos do campus São Paulo e Baixada Santista. 
Os	dois	 campi	 foram	responsáveis	por	aproximadamente	25%	do	 total	de	 trabalhos	
submetidos.

Ciências Humanas: abrange,	 majoritariamente,	 trabalhos	 do	 campus	 Guarulhos,	
responsável	por	75%	de	submissão	nesta	área	de	conhecimento.

Educação e Ensino: Esta	área	do	conhecimento	foi	 responsável	por	15%	do	total	
geral	de	submissão	de	trabalhos,	predominando	as	submissões	dos	campi	Diadema	e	
Guarulhos. 

Linguísticas, Letras e Artes: abrange,	 majoritariamente,	 submissões	 do	 campus	
Guarulhos	sendo	responsável	por	95,9	%	das	submissões	desta	área	do	conhecimento.

Multidisciplinar: abrange todos os campi e contribuiu com 9% da submissão total dos 
trabalhos	tendo	suas	contribuições	regularmente	distribuídas	entre	os	campi:	Baixada	

Santista	(25%),	Diadema	(32%),	São	José	dos	Campos	(16%)	e	São	Paulo	(11,7%).
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4. Estruturação e Organização do Congresso
4.1 Justificativa de Formato e Propostas de Temáticas

No	 início	 de	 2021,	 após	 avaliação	 do	 quadro	 pandêmico	 e	 da	 situação	 sanitária,	
a	 gestão	 da	 Unifesp	 e	 a	 comissão	 central	 avaliaram	 que	 não	 haveria	 condições	 de	
realizar	o	congresso	em	formato	presencial.	Após	reuniões	e	consultas	ao	calendário	
institucional,	escolheu-se	a	data	de	21	a	25	de	junho	para	a	realização	do	Congresso	
Acadêmico.	Uma	 vez	 decidido	 que	 o	 congresso	 seria	 virtual,	 iniciou-se	 a	 discussão	
da	temática	e	a	proposição	de	palestras	pelos	campi.	Por	meio	de	um	formulário,	as	
comissões	locais	fizeram	sugestões	de	temas	e	de	palestras

O	 tema	 Universidade	 em	 Defesa	 da	 Vida	 foi	 escolhido	 por	 unanimidade	 pela	
comissão central e apoiado integralmente pela gestão por ser um tema essencial no 
contexto social de 2021. 

A	proposta	inicial	de	temas	convergentes	se	encontra	neste	documento

4.2 Programação

A	agenda	final	com	toda	a	programação	do	Congresso	também	está	disponível	no	
site do Congresso e detalhada abaixo.

Programação do dia 21/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da Sessão Palestrantes 

https://forms.gle/hWubjk1jTYtN5ot9A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7ckWFDCpW1HAN5YlzI4be_ufAmv9tKDS7AuR6yzy9Y/edit?resourcekey#gid=1629526870
http://www.congressounifesp.br
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Programação do dia 21/06/2021
Se

ss
ão

Sa
la Data Nome da Sessão Palestrantes 
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Programação do dia 22/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da Sessão Palestrantes 
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Programação do dia 23/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 
Se

ss
ão

Sa
la Data Nome da Sessão Palestrantes 
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Programação do dia 23/06/2021

Programação do dia 24/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 
Se

ss
ão

Sa
la Data Nome da 

Sessão 
Palestrantes 
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Programação do dia 24/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 
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Programação do dia 24/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 

Programação do dia 25/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 
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Programação do dia 25/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 
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Programação do dia 25/06/2021

Se
ss

ão
Sa

la Data Nome da 
Sessão 

Palestrantes 

4.3 Comunicação
A	 equipe	 do	 Departamento	 de	 Comunicação	 Institucional	 (DCI)	 elaborou	 a	

estratégia	de	comunicação	para	divulgar	o	congresso	acadêmico.	O	trabalho	contou	
com	21	profissionais	de	comunicação	que	elaboraram	cards	e	vídeos	para	divulgação	
nas	redes	sociais.	A	ampla	divulgação	por	grupos	de	whatsapp	e	outras	redes	(Facebook	
e	 Instagram),	 com	 apoio	 das	 comissões	 locais,	 garantiu	 o	 sucesso	 da	 estratégia	 e	
alcance	do	público-alvo	estabelecido.	Com	a	elaboração	desses	materiais,	docentes,	
discentes	e	técnicos	puderam	amplificar	a	divulgação	junto	a	amigos	e	familiares.	O	
DCI	foi	responsável	por:

Salientamos	 que,	 sob	 orientação	 da	 Profa.	 Carolin	 Overhoff	 Ferreira,	 o	 campus	
Guarulhos	contribuiu	significativamente	na	criação	de	materiais	como	cards,	circulares	
e	vídeos	e	que	todos	os	campi	estiveram	focados	na	divulgação.	Este	trabalho	conjunto	
e colaborativo deve ser estimulado nas próximas edições.

Todos os vídeos das palestras estão disponíveis no canal do YouTube	da	Unifesp

Em	2020	 foi	desenvolvida	a	área	de	perguntas	 frequentes	com	base	nas	dúvidas	
de	inscritos	e	de	autores	de	trabalhos	a	fim	de	organizar	e	padronizar	as	respostas	e	
diminuir o volume de solicitações e perguntas repetidas. Em 2021 manteve-se essa 
estratégia,	aprimorando	as	respostas	e	criando	novas,	quando	necessário.	FAQ 

•597 ações de divulgação;

•lives	 no	 YouTube	 e	 Facebook	 em	 parceria	 com	 a	 Superintendência	 de	
Tecnologia	da	Informação;

•505	artes	para	mídias	digitais	(cards	de	divulgação	do	evento	e	de	palestras);

•11	conteúdos	audiovisuais	(vídeos	de	divulgação	do	congresso	e	palestras);

•62	matérias	jornalísticas	e	19	e-mails	informativos;

•544	posts	em	redes	sociais,	sendo	232	no	Facebook,	146	no	Twitter,	120	no	
Instagram,	22	no	LinkedIn	e	24	no	YouTube	Community	(ação	nova);

Link	para cards de divulgação das mesas

4.4 Perguntas Frequentes (FAQ)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQGBtqaS71KKcCCC84GdAW3UaHO2OePs
https://congressoacademico.sites.unifesp.br/faq 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iezLRUM2oUixFs0njJWx7BaQOdxeNREh
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A	 análise	 será	 realizada	 pelas	 equipes	 do	 Escritório	 de	Dados	 e	 da	 STI	 antes	 da	
edição	2022,	tendo	como	propostas:

Ao	 final	 do	 congresso	 foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 de	
opinião pelo formulário	que	contou	com	2.945	respondentes.	
Os	resultados	abaixo	mostram	o	elevado	nível	de	satisfação	
dos participantes e sugestões.

Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

5. Análise dos Participantes

6. Avaliação do Congresso

•Perfil	do	participante	interno,	por	sessão,	por	dia,	por	tipo	de	palestra;	

•Perfil	do	participante	externo	por	por	sessão,	por	dia,	por	tipo	de	palestra;	

•Análise	da	avaliação	dos	respondentes	internos	e	externos;	

•Perfil	dos	respondentes	que	avaliaram	negativamente	o	congresso;	

•Trânsito	intercampi:	por	campus,	qual	área	do	conhecimento	ele	transitou;

•Tempo	de	permanência	dos	ouvintes	por	sessão;	

•Palestras	versus	número	de	participantes	versus	perfil;

•Participação	 de	 estudantes	 de	 graduação,	 pós-graduação	 (stricto	 sensu	 e	
lato	sensu)	e	orientadores;

•Mapa	de	abrangência	das	palestras	(CEP	ou	região)

•Maior	divulgação	nas	redes	sociais

•Antecipar	a	divulgação

•Divulgar	em	TV	aberta	e	em	jornais	de	grande	circulação

•Melhorar	divulgação	interna

•Divulgar por email para a comunidade interna e alumini

•Parcerias	com	outras	instituições	como	universidades	da	rede	privada,	CRM	
para divulgação do evento

•Convidar pessoas relevantes para divulgar o evento

•Disponibilizar cards para divulgação das palestras

•Divulgar melhor do site

https://forms.gle/UjpKUxjupyZh3QwC7
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Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

•Maior	tempo	de	duração	das	palestras

•Diversidade dos palestrantes

•Diversidade de ideologia

•Ter	no	máximo	três	palestrantes	por	sessão

•Distribuir	melhor	os	horários	das	palestras	com	convidados	importantes

•Distribuir	melhor	a	quantidade	de	palestras	por	área	do	conhecimento

•Maior	tempo	de	duração	das	sessões

•Menos	trabalhos	por	sessão

•Diversidade nos temas

•Ampliar	acessibilidade	(legendas/intérpretes	de	libras)	em	todas	as	sessões

•Mais	organização	por	parte	dos	moderadores

•Melhorar	a	forma	de	promover	o	debate
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Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

•Aprimorar	o	envio	do	link	de	acesso	às	salas

•Aprimorar	 o	 registro	 de	 presença	 para	 liberação	 de	 certificados	 de	
apresentação

•Notificar	os	autores	se	o	vídeo-pôster	foi	submetido	ou	está	pendente

Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

•Manter	as	pílulas	culturais

•Aumentar	o	número	de	pílulas	para	evitar	repetições

•Ampliar	a	busca	por	mais	atividades	culturais

•Melhorar	a	divulgação

•Maior	diversidade	nos	temas	das	atividades,	contemplando	diferentes	visões

•Associar	o	tema	das	pílulas	com	o	tema	da	palestra/sessão
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Sugestões	mencionadas	com	maior	frequência:

•Disponibilizar	um	PDF	com	a	programação	completa

•Dificuldade	para	acessar	a	plataforma

•Descrição	de	imagens	para	deficiente	visual

•Melhorar	menu	agenda

•Melhorar	a	busca	de	trabalhos

•Melhorar	a	disponibilização	dos	trabalhos

•Evitar	informações	incorretas	de	palestrantes	e	moderadores

•Buscar	alternativas	para	as	transmissões	das	sessões	científicas
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7. Análise dos Participantes
Esta	 seção	 tem	 como	 objetivo	 trazer	 sugestões	 para	 edição	

2022	do	congresso	acadêmico	com	base	no	aprendizado	de	2021.	
Sugerimos	 que	 o	 seguimento	 das	 mesmas	 seja	 avaliado	 pelas	
comissões	 central	 e	 locais,	 com	base	 na	 discussão	 participativa	
que	antecede	à	organização	do	congresso.	

7.1 Organização Geral
Cronograma	sugerido	de	planejamento	para	2022:

	set/21	Definição	de	data	do	congresso

set/21	Formação	de	comissões	locais

out/21	Chamada	de	TAEs	voluntários

nov-dez/21 Temas e palestras por campus

fev/22	Submissão	de	resumos

mar/22	Alocação	dos	trabalhos

abr/22 Convite palestrantes

mai/22 Inscrições e divulgação

jun/22	Congresso	acadêmico	(a	confirmar)

•Definir	com	celeridade	o	 formato	do	congresso:	 totalmente	virtual	ou	
híbrido

•Manter	 a	 comissão	 central	 e	 locais	 com	 ampla	 participação	 de	 todos	
seus	 membros.	 Em	 relatório	 do	 campus	 Guarulhos,	 foi	 trazida	 a	 seguinte	
sugestão  “sendo uma atividade da Proec, ou seja, uma atividade de extensão, 
seria bom que a CaEC Guarulhos (e eventualmente em outros campi) assumisse 
o papel da comissão local a partir do próximo mandato, que deixamos para 
avaliação da nova organização”

•Manter	nas	comissões	locais,	as	mesmas	pessoas	que	atuaram	em	2021,	
a	fim	de	aproveitar	o	aprendizado	e	facilitar	a	organização	das	tarefas

•Apesar	 da	 tentativa	 de	 incorporar	 estudantes	 em	 comissões	 locais,	 o	
sucesso	não	foi	alcançado	como	previsto.	A	comissão	de	Guarulhos	tem	boa	
experiência	neste	aspecto	

Equipe	de	monitoria,	coautoria,	congressista,	autor	de	projeto	artístico,	apoio	TAE,	
debatedor	e	moderador	foram	categorias	respondidas	e	que	compõem	menos	de	1%	
cada.
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7.3 AGITS
A	agência	de	inovação	tecnológica	e	social	(agits)	organizou	as	sessões	de	pitch com 

o	ineditismo	da	banca	social,	na	qual	membros	de	empresas,	sociedade	civil	organizada	
e	 comunicadores	 avaliaram	 30	 trabalhos	 de	 pós-graduação	 em	 três	 sessões.	 O	
formato	pitch	foi	facilmente	absorvido	por	alguns	autores	e	bem	recebido	pela	banca	
social,	mas	é	uma	configuração	que	precisa	de	treino.	A	forma	direta	do	pitch	facilita	
o	 engajamento,	 sendo	 recomendada	 para	 comunicação	 com	 o	 público	 externo,	 em	
especial,	familiares,	estudantes	do	ensino	médio	e	jornalistas.

Pela	riqueza	dos	encontros	foi	criado	um	e-book com a devolutiva dos membros da 
banca	que	está	disponível	gratuitamente	no	site	da	agência.	

A	inovação	da	banca	social	proporcionou	que	os	autores	recebessem	a	devolutiva	
sobre	 seus	 trabalhos	 diretamente	 da	 sociedade,	 em	 especial,	 da	 comunidade	 de	
Parelheiros.	Essa	ação	 lhes	permitiu	perceber	o	papel	 social	de	 sua	pesquisa	e	 isso	
merece reconhecimento interno e em outros indicadores.

Sugere-se	que	o	formato	pitch	e	a	banca	social	sejam	repetidos	em	edições	futuras	
com	o	apoio	da	agits,	que	conta	com	um	curso	sobre	como	comunicar	sua	inovação	e	
está	disponível	para	ajudar	quem	tem	interesse	em	organizar	seu	primeiro	pitch.

A	 organização,	 convite	 e	 montagem	 da	 banca	 foi	 realizada	 pela	 bióloga	 e	 pós-
graduanda	 da	Unifesp	 Sylvia	Maria	Affonso	 da	 Silva,	 com	 suporte	 dos	 bolsistas	 do	
projeto	da	agência	na	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo.

7.2 Pós-Graduação
Houve	um	 importante	e	significativo	crescimento	da	participação	pós-graduação	

no	congresso	acadêmico,	fruto	de	encaminhamentos	antecipados	e	com	efetivo	apoio	
da Pró-reitoria de Pós Graduação. 

É	 importante	continuar	solicitando	que	os	programas	de	pós-graduação	 incluam,	
em	seus	editais,	a	obrigatoriedade	de	participar	do	congresso,	considerando	o	direito	
a créditos.  

Apresentação	de	trabalhos	em	formato	de	pitch,	trazendo	inovação.

Espaço	para	implementação	de	políticas	afirmativas	de	inclusão	de	pessoas	negras,	
indígenas	e	com	deficiência	psico-social	nos	programas	de	pós-graduação.

Incentivar	estudantes	de	pós-graduação	a	ajudarem	na	curadoria	de	perguntas	do	
chat	nas	palestras	e	sessões	científicas.

7.4 Sessões Científicas, de Monitoria e de Observatórios

Os	vídeos-pôsteres	 foram	publicados	10	dias	antes	do	 início	do	congresso,	ainda	
assim,	deve-se	considerar	a	publicação	com	21	dias	de	antecedência.

	Foram	produzidos	vídeos	tutoriais	sobre	as	apresentações	de	trabalhos	e	dinâmica	
da	sessão,	que	foram	bem	aceitos	e	eficientes.	Contudo,	o	número	de	trabalhos	por	

https://agits.unifesp.br/images/assets/educa_ebooks/Ciencia_decodificada_pitch_cientifico.pdf
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7.5 Formato das Palestras

A	elaboração	das	mesas	pelas	comissões	locais	integradas	intercampi	foi	positiva.	
Ao	 início	 da	 organização	 os	 critérios	 para	 a	 sugestão	 de	 mesas	 devem	 levar	 em	
consideração entrosamento inter e intra campi e não somente o número de 
departamentos.

O	tempo	das	palestras	foi	1	hora	e	30	minutos,	porém,	na	avaliação,	 foi	sugerido	
aumentar o tempo. 

Todas as palestras tiveram intérpretes de libras garantindo a acessibilidade das 
mesas e deve ser mantido para a edição de 2022 do congresso.

sessão	-	em	torno	de	12	-	continua	sendo	elevado.	Será	necessário	reduzir	esse	número	
para	que	as	discussões	sejam	efetivas	e	profícuas.	

Com	o	início	do	planejamento	antecipado	para	setembro,	haverá	tempo	hábil	para	
montar	as	mesas	adequadamente,	garantindo	a	organização	entre	moderadores	e	o	
horário	de	turno	dos	estudantes.	Para	isso,	a	submissão	de	trabalhos	também	deverá	
ser antecipada. 

Em	geral,	a	inclusão	de	subáreas	na	submissão	dos	trabalhos	foi	positiva	e	facilitou	a	
organização,	entretanto,	em	alguns	casos,	houve	desconexão.	Para	evitar	o	ocorrido,	
deve-se	considerar	o	ajuste	nas	subáreas	disponibilizadas.

Em	relação	à	mediação,	não	há	distinção	entre	moderadores	e	debatedores	e,	no	
total,	foram	escolhidos	três	por	sessão,	entre	docentes	e	estudantes	de	pós-graduação.		

Os	monitores	das	sessões	foram	substituídos	por	TAEs	como	apoio	e	recepção	em	
cada	sessão,	o	que	trouxe	regularidade	e	dinâmica	para	a	sessão.

Ao	final	de	cada	sessão	foi	inserida	uma	avaliação	com	as	seguintes	perguntas:

A	 sessão,	 bem	 como	 os	materiais	 disponibilizados	 (apresentações,	 resumos	 ou	 vídeo-
pôsteres)	foram	suficientes	para	reflexão	e	apreensão	dos	objetivos?

A	participação	dos(as)	moderadores(as)	da	sessão	favoreceram	o	debate?

A	infraestrutura	e	suporte	tecnológico	foram	adequados	para	realização	da	sessão?

Nos	casos	em	que	há	debate	com	a	plateia	virtual,	sugere-se	verificar	a	opção	de	
dois	chats:	um	para	discussão	ampla	da	temática	e	outro,	exclusivamente	para	envio	
de perguntas.

O	uso	da	plataforma	Google meet	permitiu	a	inserção	de	legendas	com	as	falas	da	
sessão,	favorecendo	a	acessibilidade.

As	 sessões	 de	 monitoria	 tiveram	 muitos	 trabalhos	 por	 sessão	 -	 cerca	 de	 30	 -	
portanto,	sugere-se	aumentar	o	número	de	sessões	para	essa	ação	em	2022.

As	sessões	de	pesquisas	em	rede	e	dos	observatórios	 foram	novidades	em	2021	
que	podem	ser	aprimoradas	em	edições	futuras.
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7.6 Integração, Mutidisciplinar e Diversidade

O	trabalho	de	integração	de	diferentes	campi	na	composição	de	mesas	e	o	convite	
a	 representantes	 da	 sociedade	 civil,	 assim	 como	 em	 2020,	 foi	 prioridade,	 porém	
é	 necessário	 expandir	 esta	 abertura	 entre	 os	 pares	 na	 composição	 das	mesas.	 Foi	
discutido,	mas	ainda	não	foi	instituído,	um	protocolo	de	diversidade	para	a	composição	
das	 mesas.	 Será	 importante	 resgatar	 essa	 proposta	 na	 edição	 de	 2022,	 com	 a	
possibilidade	de	fomento	para	lideranças	que	participarem	do	congresso.	

Com	 um	 planejamento	 iniciado	 antecipadamente,	 	 será	 possível	 convidar	 mais	
palestrantes	estrangeiros	e	viabilizar	a	tradução	simultânea,	bem	como	potencializar	
a divulgação.

A	entrada	dos	palestrantes	30	minutos	antes	do	início	da	sessão	foi	essencial	para	
garantir	o	bom	andamento	da	mesma,	dado	que	este	ano	não	foram	realizados	muitos	
treinamentos	na	plataforma,	embora,	novamente,	algumas	sessões	terminaram	com	
atraso	significativo,	prejudicando	as	mesas	seguintes.	A	fim	de	evitar	esse	ocorrido,	
sugere-se	que	os	responsáveis	pela	moderação	tenham	mais	atenção	sobre	o	tempo.

O	tempo	e	quantidade	de	palestrantes	deve	ficar	a	critério	dos	organizadores	da	
mesa,	inclusive	em	relação	às	perguntas	da	plateia.

Este	ano,	em	geral,	os	chats	 foram	amenos	e	com	pouca,	ou	nenhuma,	discussão	
inconveniente,	 apesar	 disso,	 mantém-se	 a	 sugestão	 de	 incluir	 estudantes	 de	 pós-
graduação nas salas de palestras para auxiliar na organização de perguntas.

O cadastro de palestrantes com a inclusão de autorização para uso de imagem 
foi	 positivo,	 porém,	 em	 alguns	 casos,	 ainda	 foi	 necessário	 o	 “OK”	 manual	 pelos	
organizadores	após	comunicação	por	e-mail.	Como	sugestão,	inserir	na	carta	convite	
o	link	de	cadastro.	

Ao	final	de	cada	sessão	foram	inseridas	a	avaliação	e	as	pílulas	culturais,	que	foram	
ideias	potentes	de	engajamento.	Esses	espaços	podem	ser	aproveitados	para	divulgar	
outras	atividades	institucionais	como	revistas,	cursinhos	e	cátedras.

7.7 Divulgação, Comunicação e Parcerias
O	foco	da	comunicação	para	o	congresso	acadêmico	de	2021	foram	dois:	comunidade	

interna	e	 externa	 (ensino	médio,	 universidades,	 familiares)	 e	 sugere-se	 a	 expansão,	
em	2022,	com	a	seguintes	novas	estratégias:

Estudante	convidar	estudante:	estímulo	para	que	estudantes	da	Unifesp	convidem	
estudantes	 de	 outras	 universidades	 e	 do	 ensino	 médio	 que	 tenham	 a	 intenção	 de	
aprofundar	 informações	 sobre	 carreiras	 a	 seguir	 no	 futuro.	 produção	 de	materiais	
de	comunicação	que	auxiliarão	essa	estratégia	para	que	apresentadores	de	trabalho	
possam	convidar	seus	colegas	com	cards	específicos.

Algumas	 sugestões	 foram	 feitas	 em	 2020	 e	 não	 foram	 contempladas	 em	 2021,	
como	empresas	conhecerem	a	Unifesp,	sessão	institucional	com	empresas	parceiras	
e empregadoras de estudantes egressos de nossa universidade e convite a escolas 
de	ensino	médio	com	parceria	dos	campi	com	as	escolas	de	sua	região	para	que	sua	
equipe	(discentes,	docentes	e	técnicos)	participem	do	congresso	acadêmico.
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7.9 A Plataforma
Em	relação	à	2021,	diversas	melhorias	foram	implementadas	na	ferramenta,	como	

desenvolvimento	e	uso	da	identidade	visual	do	congresso,	implantação	de	sistema	de	
avaliação	ao	final	de	cada	palestra,	criação	de	nove	salas	virtuais,	aprimoramento	e	
acurácia	para	acompanhar	as	sessões	durante	o	evento,	seja	na	utilização	da	agenda	de	
cada	inscritos,	seja	pelo	acesso	independente	à	plataformas,	integração	do	YouTube	na	
plataforma	do	congresso,	correção	no	envio	do	email	para	agenda	e	disponibilização	
de recurso de acessibilidade de transcrição.

Mais	 uma	 vez,	 a	 plataforma	 foi	 positivamente	 avaliada	 pela	 comunidade	 que	
participou	do	evento,	em	especial,	em	relação	ao	desempenho	na	transmissão.	

Após	a	realização	do	evento,	foi	verificado,	junto	aos	principais	atores	da	execução	
do	evento,	o	que	é	possível	melhorar	na	plataforma:	

•correção do sistema de ampliação da tela de transmissão

•inclusão	na	plataforma	a	validação	por	senha	e	CPF

•inclusão	de	ferramenta	para	tradução	simultânea

•automatização da avaliação

Por	 fim,	 é	 necessário	 manter	 o	 investimento	 em	 ferramentas	 e	 tecnologias	 que	
possam	aprimorar	a	experiência	dos	usuários	na	plataforma.

7.8 Atividades Culturais e Formação de Redes
Em	2020	foi	sugerido	para	a	edição	de	2021	que,	durante	o	intervalo	das	sessões,	

existissem	salas	de	bate	papo	e	networking	temáticas	para	que	estudantes	pudessem	
se	conhecer.	Foi	encontrada	a	ferramenta	Spatial	Chat	que	não	teve	ampla	aceitação	
por	 parte	 da	 comissão.	 Contudo,	 recomendamos	 fortemente	 a	 utilização	 em	 2022	
para	promover	a	interação	entre	as	pessoas	e	a	inovação	no	formato	de	networking	
virtual.

Ao	final	de	cada	sessão,	foram	disponibilizadas	pílulas	culturais,	sob	a	curadoria	da	
Coordenadoria	de	Cultura.	Essa	ação	proporcionou,	além	da	divulgação	do	trabalho	
artístico	 de	 nossa	 comunidade,	 o	 engajamento	 cultural,	 trazendo	 leveza	 e	 emoção	
para	o	encerramento	das	sessões.	Ao	total	foram	23	atividades	culturais	que	poderão	
ser mantidas ou expandidas para a próxima edição.

O	congresso	acadêmico	teve	um	custo	total	de	R$	69.952,00,	
sendo	R$	60.000,00	com	gastos	na	plataforma,	manutenção	e	
hospedagem do portal customizado do evento e criação de salas 
de	transmissão	ao	vivo	com	fomento	do	Convênio	Santander	1	
e	2	 (2019/2022),	 conforme	detalhamento	na	 tabela	 abaixo.	A	
prestação de serviço de intérpretes de libras por 4.290 minutos 
foi	contratada	no	valor	de	R$	9.952,00.

8. Custos do Congresso Acadêmico
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Os	anais	do	VII	congresso	acadêmico	estão	disponíveis	
em	formato	digital:	ISBN	978-65-87312-18-7	e	DOI 

Histórico e ata das reuniões disponíveis aqui:

9. Histórico de Reuniões e Anais do Congresso

https://doi.org/10.34024/9786587312187
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m2x6kkK9kgYNcFVbDNmCmBE0UcQMeD9d
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