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1. Comissão local (Campus Guarulhos/Zona Leste) 
 

Devido à pandemia do novo corona-vírus, o Congresso Acadêmico 2021 foi 
realizado, como no ano anterior, totalmente online através de salas virtuais. As 
sessões científicas foram organizadas pelo STI, em conjunto com os TIs dos campi. 
As sessões de palestras foram realizadas por uma empresa. Consequentemente, teve, 
como no ano passado, uma maior centralização da organização por meio da Comissão 
Central. Trabalhamos novamente em conjunto com o campus Zona Leste.  
 
A comissão local foi composto pelos seguintes membros: 

 
  

NOME  E-MAIL suplente/e-mail DEPARTAMENTO 

Bruno Konder 
Comparato bruno.comparato@unifesp.br 

Sandra Campos / 
sandra.campos@unife
sp.br representante da Direção Acadêmica 

Márcia Gomes 
Fernandes marcia.fernandes@unifesp.br 

 
Departamento de História 

Mirhiane  
  

Departamento de Letras 
Daniel Arias 
Vazquez dvazquez@unifesp.br 

 
Departamento de Ciências Sociais 

Carolin Overhoff 
Ferreira carolinoverferr@yahoo.com 

 

Departamento de História da Arte 
Coordenadora da comissão 

Regina Candida 
Ellero Gualtieri regina.gualtieri@unifesp.br 

 
Departamento de Educação 

Jamil Ibrahim 
Iskandar jamil.iskandar@unifesp.br Lilian Santiago Departamento de Filosofia 
Vera Lucia Gomes 
Jardim vera.jardim@unifesp.br 

 

representante da Câmara de 
Graduação 

Luciano Gatti lfgatti@gmail.com 
 

representante da Câmara de Pós-
Graduação 

Valéria Mendonça 
de Macedo vmacedo@unifesp.br 

 

um representante da Câmara de 
Extensão e Cultura 

Thaíssa Machado 
Gonçalves thaissa.goncalves@unifesp.br 

 

representante discente da Graduação 
História da Arte 

Kezi Santos de 
Oliveira kezistoliveira@gmail.com 

 
representante discente da Graduação 

Sheyla Oliveira  sheyla.oliveira@unifesp.br 

Juliana de Oliveira 
Torres/professorajulia
natorres@gmail.com 
(Educação) 

representante discente da Pós-
Graduação 

Márcia Tosta Dias mt.dias@uol.com.br 
 

representante da Coordenação de 
Monitoria da EFLCH 

Felipe Coripio coripio@unifesp.br 
 

representante da Assessoria de 
Comunicação 

Sheila Marques 
Feitosa sheila.marques@unifesp.br 

Carmelita M do 
Espírito Santo / 
csanto@unifesp.br representante do setor de eventos 

Zona Leste    

Magaly Marques   ZL 

Anderson Kazuo   ZL 
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2. Organização (sessões científicas e de palestras) 
 
2.1 Sessões científicas EFLCH/Zona Leste 
 

- 480 trabalhos inscritos de um total de 2.183 trabalhos em todos os campi 
– por 7.300 autores(as) – ou seja, representamos aproximadamente 22% da 
produção científica de todos os campi (projetos e programas, monitoria, 
ICs, TCCs, pós-graduação).  

- Dos 2.183 trabalhos foram 80 TCCs – pela primeira vez; ICs; 609 pós-
graduação; 147 monitoria; 331 projetos e programas de extensão; 12 
observatórios institucionais; 26 observatórios temáticos; 25 pitch);  

- tivemos no total 26% mais inscritos do que em 2020 
- 40 mesas (Artes e Filosofia: 12; Pedagogia: 12; Ciências Sociais e História: 

10; Literatura: 7) 
- As mesas foram organizadas conforme período de estudo e subáreas 
- Cada mesa teve um mediador técnico e dois mediadores/debatedores, 

sendo cada mediador/debatedor responsável por 6 dos 12 trabalhos de cada 
mesa. 

- Não foram exclusivamente trabalhos dos dois campi, mas, devido à 
organização por subáreas, também trabalhos de outros campi. 

- Não houve apresentações dos trabalhos, senão, como no ano anterior, 
vídeopôsters que os mediadores/debatedores assistiram antes e sobre os 
quais comentaram brevemente e fizeram perguntas 

 
Avaliação: 

- Funcionamento das mesas: 
o O formato Google meet é muito “quadrado”, seria interessante 

pensar em outra plataforma, caso ficarmos ainda online (sugestão 
ao STI) 

o Reduzido de 15 para 12 trabalhos (de 2020 para 2021) em formato 
online, este alto número de 12 trabalhos não permite uma 
discussão adequada dos trabalhos 

o Os mediadores/debatedores fizeram bem seu papel; vale observar que 
as sessões funcionaram realmente bem quando os 
mediadores/debatedores fizeram críticas claras e breves, e formularam 
perguntas pertinentes que incentivaram os autores a falarem sobre seus 
trabalhos; há, no entanto, ainda alguns professores com dificuldades de 
deixarem um maior espaço para eles; devido ao grande número de 
trabalhos em uma só mesa houve em vários casos a impressão de 
cumprimento de tabela e apenas elogios aos autores  

o As mesas de monitoria tiveram muitos trabalhos, as vezes 29 e, por 
isso, não funcionaram bem 

- Organização das mesas: 
o As subáreas que os autores escolheram no momento da submissão 

do resumo facilitaram a organização das mesas mas atrapalharam às 
vezes porque as tornaram diversas demais; embora seja uma iniciativa 
interessante juntar campis e departamentos, mesas com trabalhos muito 
díspares interferem negativamente na possiblidade de uma discussão 
coerente; já foi discutida na comissão central a possiblidade de ter dois 
subáreas 
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o Os autores precisam ter a possiblidade de escolher em que horário 
do dia podem apresentar para evitar que a organização das mesas siga 
os horários e não as temáticas (sugestão para o STI) 

- Público: 
o As mesas atingem online em média 160 pessoas por sessão; 

precisamos pensar como se pode manter essa divulgação quando 
voltarmos ao presencial ou ao híbrido  

- Vídeopôsters (como substituição de pôster e apresentação do trabalho nas 
mesas) 

o Sugestão que os vídeopôsters fiquem no futuro porque é um formato 
eficiente e criativo de apresentar as pesquisas; dá também mais tempo 
ao debate e é ainda uma memória que poderia ser arquivada no futuro 
(por enquanto fica no site do congresso, mas não de forma organizada) 

o Houve mal-entendidos em termos de submissão do resumo e dos 
vídeopôsters (400 pessoas acabaram não submetendo); seria bom 
repensar tanto a submissão intervalada como a necessidade de uma 
notificação por e-mail que ainda é preciso submeter o vídeopôster; 
poderia se pensar de realizar ambos na mesma altura e iniciar com a 
inscrição (sugestão ao STI) 

o Para a realização dos vídeopôsters seria importante haver informações 
mais claras sobre o upload (tamanho, formato) (sugestão para o STI) 

- Acessibilidade: houve melhorias na acessibilidade (áudio-descrição) 
- Divulgação da programação: 

o Os moderadores/debatedores foram integrados muito tarde na 
programação o que gerou confusão porque os colegas convidados 
achavam que não participavam mais; quando a programação ir on-line, 
ela deveria estar completa, com todos os membros das mesas incluídos 
(sugestão para o STI) 

 
Números de público (exemplos): 

 

 



	 6	

 
 

 
 

2.2. Sessões de palestras/mesas em rede EFLCH/Zona Leste 
 

Realizamos após consulta dos departamentos: 
- 8 mesas (sessões de palestras);  

a. 1 mesa por departamento;  
b. Pedagogia organizou duas mesas;  
c. História da arte e Ciências Sociais se juntaram,  
d. 1 mesa intercampi (Guarulhos/Zona Leste) 

- 2 mesas de pesquisa em rede (nova categoria; para mostrar e discutir 
pesquisas realizadas em rede nacional e internacional) 

 
Trabalho, neoliberalismo e pandemia 
Educação na pandemia e pós-pandemia: contradições, impactos e proposições 

Arte e ativismo indígena em tempos de pandemia 

A importância das Humanidades hoje: resultados das pesquisas sobre a pandemia 
Homenagem ao Alfredo Bosi 

Negacionismo: Educação sob ataque e a negação da Ciência 

Educação pública no Brasil: desmontes, retrocessos e perspectivas. 
Universidade e vida: reflexões instituintes a partir da filosofia  
Rede: O policiamento de manifestações e a qualidade da democracia 
Rede: O Mundo Atlântico dos séculos XVII ao XX: vida, morte, movimento e liberdade 
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Composição das sessões: 
 

PALESTRANTES TÍTULO Data 

Prof. Dr. 
Henrique 
Amorim 
(Depto. 
Ciências 
Sociais - 
Unifesp 
Guarulhos) 

Prof. Dr. 
Alfredo Saad 
Filho (King's 
College 
London) 

Profª. Drª 
Ludmila 
Costhek Abílio 
(Cesit/Unicamp
) 

Abel, líder do 
movimento 
Entregadores 
Antifascistas, Brasília 

A mesa avaliará a relação entre o trabalho e o neoliberalismo, 
procurando destacar as suas implicações sociais e políticas no 
contexto da pandemia. 

Trabalho, neoliberalismo e 
pandemia 

24.6. 
16:00-
17:30 

Cláudia 
Maria 
Mendes 
Gontijo 
(UFES) 

Cláudia 
Valentina 
Assumpção 
Galian (USP) 

Claudia Maia 
de Lima 
(Unesp) 

Fernando Rodrigues 
de Oliveira (Unifesp) 

Em situações de emergência, como a que vivemos com a pandemia, 
como formar crianças, jovens e adultos, considerando as 
especificidades de cada etapa da educação formal, da educação 
infantil ao ensino superior?   Que estratégias utilizar? Atividades 
remotas fazem sentido para a Educação Infantil? Possibilitam a 
alfabetização de crianças, jovens e adultos? Conseguem preparar os 
estudantes do Ensino Médio para os desafios pós-escola básica? 
Suprem as necessidades da formação profissional no Ensino 
Superior? Como garantir o acesso à educação em um cenário de 
crescentes disparidades sociais e econômicas? Quais os possíveis 
impactos decorrentes do adiamento do processo de escolarização ou 
da adoção do ensino remoto nas diferentes etapas da Educação 
formal? O que será a educação pós-pandemia? Um começar de novo 
ou outro começar? Essas são algumas perguntas que as convidadas 
serão solicitadas a tratar. 

Educação na pandemia e pós-
pandemia: contradições, 
impactos e proposições 

25.6. 
19:30-
21:00 

Ilana 
Seltzer 
Goldstein e 
Valéria 
Macedo(Cá
tedra 
Kaapora, 
História da 
Arte e 
Ciências 
Sociais) 

Arissana 
Pataxó (artista 
e educadora) 
 

Célia Xakriabá 
(artista, 
antropóloga e 
educadora) 
 

Dario Kopenawa 
Yanomami (liderança 
do povo Yanomami à 
frente da campanha 
“Fora Garimpo, Fora 
Covid!” 

O grande tema da defesa da vida, mote do Congresso Acadêmico da 
Unifesp, será abordado da perspectiva indígena, destacando formas 
de resistência em diversas frentes e a partir de diferentes linguagens. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta entre os Departamentos de 
História da Arte e de Ciências Sociais e a Cátedra Kaapora de 
conhecimentos e conhecedores tradicionais e não-hegemônicos. 

Arte e ativismo indígena em 
tempos de pandemia 

22.6.  
19:30-
21:00 

Prof. Dr. 
Daniel 
Vazquez 

Profª. Drª. 
Andrea 
Slemian 
(Depto. de 
História - 
Unifesp/ 
Guarulhos) 

Prof. Dr. 
Kazuo Nakano 
(Instituto das 
Cidades - 
Unifesp/ Zona 
Leste) 

Profa. Dra. Luciana 
Rosa (EPEEN/Unifesp 
Osasco 

Nessa mesa, serão apresentados os resultados de pesquisas sobre a 
pandemia, sob a perspectiva das ciências humanas. A profª Andrea 
Slemian coordenou o projeto "Juventude sem Máscara", realizado 
em parceria com escolas públicas. O prof. Kazuo atuou no projeto 
Desigaldades e Vulnerabilidades na epidemia de Covid-19. 

A importância das 
Humanidades hoje: 
resultados das pesquisas 
sobre a pandemia 

24.6. 
19:30-
21:00 

Prof. Dr. 
Marcus 
Mazzari 
(Teoria 
Literária – 
USP) 

Prof. Dr. 
Alcides Villaça 
(Literatura 
Brasileira – 
USP) 

Prof. Dr. Diego 
Molina 
(Literatura 
Latino-
Americana - 
Buenos Aires) 

Profª. Drª Mirella 
Longo Vieira (Teoria 
Literária – UFBA) 
 
Profª. Drª. Mirhiane 
Mendes de Abreu 
(Unifesp) 

Crítico abrangente com visão humanista das artes, Alfredo Bosi foi 
o autor de estudos essenciais sobre a cultura brasileira, bem como 
sobre sua matéria ficcional, poética e crítica. Dialética da 
colonização, História concisa da literatura brasileira e Literatura e 
resistência são algumas das suas indispensáveis obras estabelecidas 
em movimento interpretativo cujo núcleo vivo é a ideia 
de resistência, por meio da qual sondou a linguagem com lucidez e 
sensibilidade. Esta mesa pretende percorrer o itinerário deste 
intelectual, professor e militante, refletindo sobre os sentidos mais 
amplos do papel político e social que Alfredo Bosi legou às 
humanidades como um todo. 

Crítica e resistência: 
homenagem a Alfredo Bosi 

24.6. 
19:30-
21:00 

Fábio 
Franzini 
(Unifesp/G
uarulhos 

Rodrigo Turin 
(Unirio) 

Caroline Bauer 
(UFRGS) 

Maria da Glória de 
Oliveira (UFRRJ) 

Nos últimos anos, o Brasil e o mundo têm assistido a ascensão de 
não poucos movimentos que, por diferentes meios, sob diversos 
vieses e com variados alcances, põem em questão saberes, conceitos 
e interpretações tidas por consolidadas e até mesmo inquestionáveis. 
Da defesa do "terraplanismo" à crítica ao "globalismo", passando 
por assuntos outros como "ideologia de gênero" e "marxismo 
cultural", tais movimentos têm um fundo comum: a negação do 
conhecimento científico, do pensamento crítico e da liberdade de 
ensino. A proposta desta mesa é discutir, sob a perspectiva das 
Ciências Humanas (e particularmente da História), as facetas dessas 
ações e suas implicações sociais em nosso tempo. 

Negacionismo: Educação sob 
ataque e a negação da 
Ciência 

24.6. 
19:30-
21:00 

Márcia 
Jacomini 
(Unifesp/ 
Guarulhos) 

Roberto Leher 
(UFRJ) 

Eliane Perez 
(UF Pelotas) 

Nora Krawczyk 
(Unicamp) 

As pautas políticas neoliberais e conservadoras que têm levado 
a desconstruções e promovido retrocessos na educação pública, 
superior e básica, no Brasil, serão o objeto de debate desta mesa. 
Temas como financiamento da educação, autonomia universitária, 
políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico, 
militarização das escolas, ensino domiciliar, políticas e programas 
para alfabetização e livros didáticos serão analisados pelos 
convidados, numa perspectiva articulada e prospectiva. 

Educação pública no Brasil: 
desmontes, retrocessos e 
perspectivas. 

23.6. 
19:30-
21:00 

Olgária 
Matos 
(UNIFESP) 

Gilberto Tedeia 
(UnB) 

Sílvio Rosa 
(UNIFESP), 
mediador 

  Universidade e vida: 
reflexões instituintes a partir 
da filosofia  

22.6. 
19:30-
21:00 

Profa. Dra. 
Liana de 
Paula 
(EFCH/Uni
fesp) 

Bianca 
Lombarde 
(Mestranda no 
PPGCS) 
moderadora 
 
Bruno Konder 
Comparato 
(EFLCH/Unife
sp) 
 

Prof. Dr. John 
Topping 
(Queen's 
University 
Belfast, UK) 

Prof. Dr. Tim 
Chapman (Ulster 
University, UK) 

Os participantes da mesa irão discutir os resultados de uma pesquisa 
conjunta sobre o policiamento de manifestações e a qualidade da 
democracia a partir de uma perspectiva comparativa entre as 
realidades da cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, e São Paulo, no 
Brasil. A pesquisa é coordenada por Bruno Konder Comparato e 
financiada pela British Academy. A equipe de pesquisa inclui 
pesquisadores de duas universidades da Irlanda do Norte e 
pesquisadores da Unifesp (docentes e estudantes de mestrado e 
graduação da EFLCH e da EPPEN). 

O policiamento de 
manifestações e a qualidade 
da democracia 
 

 

Profa. Dra. 
Fabiana 
Schleumer 
(Universida
de Federal 
de São 
Paulo/ 
Guarulhos) 
 
 
Gilberto da 
Silva 
Francisco 
(Universida
de Federal 
de São 
Paulo/ 
Guarulhos) 
(mediador) 

Prof. Dr. Jaime 
Rodrigues 
(Universidade 
Federal de São 
Paulo/ 
Guarulhos) 
Dr. Angelo 
Martins Júnior, 
University of 
Bristol, UK) 

Profa. Dra. 
Júlia 
O´Connell 
Davidson 
(University of 
Bristol, UK) 
 

Prof. Dr. José Lingna 
Nafafé (University of 
Bristol, UK) 
 

 O Mundo Atlântico dos 
séculos XVII ao XX: vida, 
morte, movimento e 
liberdade 
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Imagens de divulgação e exemplos de números de público 
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Avaliação:  

- Presente 
a. As mesas correram bem e tiveram grande número de público (entre 

140 e 612; em média 400-500) 
b. Houve uma mesa interdepartamental e outra intercampi; 

precisamos refletir sobre como queremos as mesas no futuro: mais 
diversas, mais interdepartamentais, mais interdisciplinares, mais 
internacionais, mais relacionadas com a pesquisa que realizamos, 
incluir homenagens etc. 

- Futuro 
a. Em 2020 tivemos mesas de duas horas de duração; em 2021 foram de 

apenas 90 minutos; seria bom aumentar novamente o tempo para ter 
mais tempo para debate 

b. O planejamento poderia começar mais cedo, em setembro, quando a 
comissão central iniciar os trabalhos através de consulta a partir da 
congregação para garantir a discussão interdepartamental, 
intercampi ou internacionais; nesse contexto poderia também ser 
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discutido um tema transversal, ou uma linha conceitual (neste ano 
seguiu a temática do congresso “Universidade em defesa da vida”) 

c. Poderíamos definir um número eventualmente menor (5 em vez de 
10) e repensar as mesas em rede nesse contexto 

- Mesas em rede: foi uma nova iniciativa, porém não foi criado um espaço 
específico para as 12 mesas de todos os campi, embora no final do congresso 
houvesse uma sessão de avaliação; para o público não ficou diferenciado o 
intuito das mesas; seria importante criar um espaço que destacasse melhor 
seu objetivo (talvez um dia ou um horário específico para garantir que o 
diferencial destas mesas possa ser percebido); em uma das mesas houve 
tradução consecutiva (a experiência dessa tradução deveria ser levada em 
consideração para futuras traduções que deveriam ser simultâneas se a técnica 
permitir) (sugestão para o STI) 

- Acessibilidade: houve melhoria (áudio-descrição e maior número de 
interpretes), mas devemos pensar em estratégias como melhorar ainda mais 

 
Todas as nossas sessões (além dos vídeos institucionais produzidos para o congresso) 
podem ser encontradas nesta playlist do canal de Youtube da CaEC: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNee-
6F2dKo&list=PLBHxvp83jnus19NDdNOtZPcRNvvPdIY35 
 
A Unifesp ainda realizou uma playlist de todas as sessões além dos vídeos 
institucionais do congresso aqui: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQGBtqaS71KKcCCC84GdAW3UaHO2
OePs  

3. Atividades culturais: 
 
Houve três tipos de atividades culturais 
1. Edital e submissão de trabalhos artísticos armazenados no site do congresso 

para todo mundo assistir quando quiser 
2. Pílulas culturais (pequenos vídeos apresentados após as sessões de palestras) 
3. Happy hour cada dia entre as 18:00 -19:00; o campus Guarulhos organizou um 

bate-papo sobre o filme O tesouro esquecido, com o diretor Tom Ehrhardt e o 
colecionador Francisco Chagas Freitas como resultado de uma parceria com o 
Instituto Goethe que disponibilizou o filme ao longo do congresso (o link foi 
somente disponibilizado por e-mail institucional) 
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Avaliação: 
- Houve bastante público para o Happy Hour, em média 450 pessoas 
- As pessoas gostaram muito das pílulas culturais no final das sessões, deram 

uma leveza; neste ano foi de forma centralizada e pílulas foram repetidas; 
poderíamos pensar em uma maior participação na produção dessas 
pílulas e dar destaque à produção artística-cultural do campus (que está sendo 
levantada pela Proec em todos os campi) 

- Poderíamos pensar em mais parcerias com outras instituições culturais ou 
manter a parceria com o Goethe Institut para o próximo ano e programar 
isso com antecedência  

 

4. Comunicação: 
 

- Foram realizados quatro vídeos, divulgados no canal de Youtube da CaEC e 
seis circulares. Além disso, foram feitos para cada sessão de palestra uma 
pílula e houve divulgação diária durante o congresso dessas pílulas, bem como 
da programação diária no Facebook, no Instagram e no site da EFLCH. A 
partir do terceiro vídeo tivemos também tradução de libras. 

- Além disso, realizamos 6 circulares com arte própria para tornar as 
informações do congresso mais visíveis e destaca-los na divulgação pela lista 
de e-mails institucional (discentes, docentes, Taes) e outras listas (eventos).  

- Deve ser destacado o excelente trabalho da bolsista da CaEC, Suevlin Cinti, 
e do bolsista de Comunicação da Direção Acadêmica, Felipe Coripio, bem 
como da servidora Sheila Marques Feitosa.  
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Vídeos 
1. Inscrição de resumos 

https://www.facebook.com/154172705177558/videos/1200304193758957 
Público atingido:  

2. Etapas de inscrição e vídeo-pôster 
https://www.facebook.com/154172705177558/videos/486291639236003 
Público atingido:  

3. Temáticas, sessões e inscrições 
https://www.youtube.com/watch?v=SbjSM1wD7WA&t=10s  
Público atingido:  

4. A EFLCH no congresso https://www.youtube.com/watch?v=Cu2DHRTri0A  
Público atingido:  
 

Circulares 
1. Inscrição de resumos 
2. Final de inscrição 
3. Inscrição de videoposter 
4. Atividades artísticas-culturais (edital) 
5. Certificados 
6. Vídeo EFLCH no congresso com programação das sessões de palestras 

 
 
Exemplo de circular 
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Número de visualizações 
 

VÍDEO FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM TOTAL 

Mesa: Letras 16 visualizações - 13 visualizações 29 visualizações 

Mesa: História 15 visualizações - 7 visualizações 22 visualizações 

Intercampi/Zonal 
Leste 

10 visualizações - 11 visualizações 21 visualizações 

Mesa Ciências 
Sociais 

17 visualizações - 12 visualizações 29 visualizações 

Mesa Educação 43 visualizações - 11 visualizações 54 visualizações 

Mesa: Filosofia 21 visualizações - 10 visualizações 31 visualizações 

Mesa: História da 
Arte e Ciências 
Sociais 

26 visualizações - 24 visualizações 50 visualizações 

EFLCH no 
Congresso 
Acadêmico 

- 194 visualizações 
(2,5mil impressões) 

26 visualizações 220 visualizações 
(2,5 mil 
impressões) 

Temáticas, sessões 
e inscrição 

55 visualizações 246 visualizações 
(905 impressões) 

32 visualizações 323 visualizações 
(905 impressões) 

Etapas de Inscrição  107 visualizações 38 visualizações (664 
impressões) 

89 visualizações 
 

234 visualizações 
664 impressões 

Sua pesquisa no 
congresso (Vídeo-
Pôster) 

132 visualizações 
 

64 visualizações 
(693 
impressões/miniaturas) 

133 visualizações 329 visualizações 
693 impressões 

TOTAL 
 

442 visualizações 542 visualizações 
(4.762 impressões) 

368 visualizações 1.352 
visualizações 
4.762 impressões 

*Visualizações refere-se ao acesso direto ao vídeo, com visualização mínima de 3 segundos. 
 
Avaliação: 

- Em comparação com o ano anterior, consideramos que melhorou bastante a 
comunicação interna 

- Tivemos muitas visualizações dos vídeos realizados, devemos planejar bem 
esse tipo de comunicação através de um calendário para o próximo 
congresso com um calendário, porque sobretudo a interpretação de libras é 
demorada 

- Houve algumas sobreposições da informação vindo da comissão central e da 
comissão local; um calendário da divulgação da informação das diferentes 
etapas (resumo, inscrição, videopôster, comunicação com a comunidade 
acadêmica sobre a programação) ajudaria sanar isso, bem como evitaria um 
eventual excesso de informação 

- Devido ao problema de alguns colegas não lerem os e-mails, certas 
informações ainda não chegam; por isso, seria importante o congresso, quando 
estiver em fase de preparação, ser discutido com mais vagar nas reuniões de 
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departamento como ponto de pauta e não apenas como informe para poder 
melhor solicitar a participação d@s colegas como moderadores e para melhor 
disseminar o funcionamento e as etapas do congresso 
 

5. Reflexões e sugestões gerais: 
 

- O congresso teve mais de 23.000 inscritos, sendo 40% de fora da Unifesp; 
foi, assim, um sucesso de público e atingiu de forma expressiva a comunidade 
exterior 

- Precisamos pensar em como será o congresso quando voltarmos ao 
presencial (híbrido? O que fica on-line, o que é transmitido via Youtube? 
Etc.) 

- Crescimento do congresso e como lidar com ele (público, trabalhos 
submetidos, etc.) 

a. O Campus Guarulhos representa 22% de todos os trabalhos da 
Unifesp e tivemos um aumento de 26% de trabalhos submetidos; 
muito provavelmente teremos no futuro ainda mais trabalhos e mesas; 
para não sobrecarregar a estrutura e as pessoas, precisamos de 
estratégias claras em relação  

i. ao planejamento e à organização através de calendários para o 
evento como um todo e as diferentes etapas em especial, 
com fluxos bem definidos em termos de passo a passo de 
cada setor (STI, comissão central, comunicação, comissões 
dos campi); o planejamento do congresso 2022 será iniciado 
em setembro, o que facilitará isso 

ii. participação ou não de todos os tipos de trabalhos 
científicos (sobretudo TCCs, pós-graduação) porque quando 
voltarmos ao presencial teríamos menos trabalhos por mesa (no 
máximo 5-6) e, consequentemente mais mesas; desta forma, 
precisaríamos de mais moderadores/debatedores e não temos 
tantos professores disponíveis 

iii. Definir quem pode fazer inscrição dos trabalhos e o estágio 
no qual se encontra a pesquisa (TCC e pós-graduação); e 
definir como isso será gerido em termos de avaliação do 
orientador; nesse contexto, pensar também quais são os outros 
eventos que temos nos diferentes departamentos e se não é 
suficiente @s discentes terem possibilidade de apresentar neles 
(submissão pelo orientador, ou com campo de aprovação do 
orientador, sugestão para o STI) 

1. TCCs (somente quando depositado e defendido)  
2. pós-graduandos (somente a partir de qualificação, pois 

foram apresentados projetos e não resultados de 
pesquisa) 

- A organização do congresso poderia ser melhor institucionalizado; sendo 
uma atividade da Proec, ou seja, uma atividade de extensão, seria bom que a 
CaEC Guarulhos (e eventualmente em outros campis) assumisse o papel 
da comissão local a partir do próximo mandato; isso ajudaria desenvolver 
um calendário que seria atualizado cada ano, como acontece com outros 
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eventos (por exemplo UMA) e outras demandas (editais); não estaríamos a 
cada ano reinventando a organização, mas teríamos uma continuidade dos 
trabalhos e uma melhor interlocução com os departamentos através dos 
representantes que serviriam por dois anos 

 


