REGULAMENTO
I Seminário de Estudos da Condição Humana
A respiração em tempos de pandemia: resistência, vida e democracia
1.

Disposições Gerais

A Comissão Organizadora, no uso das atribuições que lhe são conferidas, comunica as normas
e condições estabelecidas para inscrição de participação, bem como para inscrição de
apresentação de trabalhos durante o I Seminário de Estudos da Condição Humana (I SECHu),
promovido pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos da Condição
Humana, que se realizará no período de 11 a 12 de agosto 2021, com informações
disponíveis na plataforma online da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar) no site https://sechu.faiufscar.com/.

2.

Objetivos

O evento tem como objetivo apresentar os desafios contemporâneos em torno da Condição
Humana trazendo o tema “A respiração em tempos de pandemia: resistência, vida e
democracia”. Nesse sentido, busca-se oportunizar trocas e debates sobre a Condição Humana
na contemporaneidade e sua relação com a pandemia de Covid-19, bem como os
enfrentamentos cotidianos para a manutenção de uma sociedade democrática, promovendo
um rico espaço de formação e atualização. O seminário efetivar-se-á por meio de duas
conferências, uma mesa temática e apresentação de trabalhos online sobre temas atuais
voltados à condição humana que ampliem a discussão e aprofundem o debate sobre a
temática.

3.

Da participação

O I SECHu está aberto à participação de estudantes de pós-graduação nos níveis de mestrado
e doutorado, bem como a mestres e doutores, para as modalidades de apresentação; e ao
público geral (estudantes de graduação, graduados, professores de educação básica e demais
interessados) como ouvintes.
Serão duas as modalidades de participação de pesquisadores com apresentação de
trabalho:
1. Comunicação oral em eixos temáticos: destinada a discentes do 1º ano do PPGECH e a
pesquisadores externos (discentes de outros programas e pesquisadores com mestrado ou
doutorado);
2. Comunicação oral em sessão de debate: destinada a discentes do 2º ano do PPGECH.
Inscrições para ouvintes:
A participação como ouvinte é aberta a toda a comunidade. Entretanto, para ter acesso às
seções de comunicação e a certificado de assistência ao final do evento é necessário inscrever-

se na modalidade “ouvinte” pelo site do evento. O certificado será emitido com a quantidade
de horas equivalente à presença registrada nos dias de evento.

4.

Inscrição

Os autores deverão inscrever os trabalhos na forma de resumos utilizando e seguindo
estritamente as normas do template disponibilizado no site do evento. Não serão aceitos
trabalhos enviados em qualquer outro formato. Todos os trabalhos submetidos serão
analisados por uma comissão delegada pelos docentes responsáveis por cada eixo temático.
Os trabalhos a que fazem referência os resumos aprovados pela comissão avaliadora deverão
ser expostos oralmente durante a realização do seminário em horário previamente agendado.
O período de inscrições de trabalhos será de 10 a 06 de junho de 2021.
As inscrições somente serão validadas após o envio do trabalho, do preenchimento de todas as
informações necessárias através da página do evento https://sechu.faiufscar.com/, atendendo
aos seguintes requisitos:
a) O encaminhamento do trabalho deverá seguir as normas de submissão estabelecidas..
b) Preenchimento dos dados referentes ao trabalho, bem como o nome, e-mail e filiação
institucional dos autores.
c) Cada trabalho deverá ser inscrito, individualmente, por um dos autores, ficando
expressamente vetadas inscrições múltiplas de um mesmo trabalho.
d) Cada autor poderá inscrever somente um trabalho como autor principal.
e) Cada trabalho inscrito poderá contar com um autor principal e um orientador, além de
autores secundários.
f) Todos os autores devem se inscrever no evento para terem direito à emissão de certificado.
g) Os resumos deverão ser enviados em Língua Portuguesa.
h) No ato da inscrição, a ordenação dos demais autores e/ou orientadores deverá estar de
acordo com a ordem em que forem escritos os nomes nos campos para indicação dessa
informação. Esta mesma ordem constará na publicação dos resumos e na impressão dos
certificados.
i) O I SECHu não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros em função de fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
A submissão de trabalhos está condicionada à inscrição no evento, sendo que não haverá a
possibilidade de inscrição de trabalhos sem a inscrição no seminário. As inscrições serão
gratuitas, não constando nenhuma taxa para que sejam realizadas inscrições de qualquer tipo.

5.

Do compromisso e da responsabilidade

Os autores, no ato da inscrição, deverão autorizar, sem encargos de qualquer natureza, a
publicação de seus trabalhos no site ou em quaisquer outras publicações originadas do
seminário, bem como as imagens fotográficas e vídeos e seu nome em outras divulgações,
publicações, impressos sem fins lucrativos, destacando-se que:  O conteúdo do trabalho e a
revisão ortográfica é de única e exclusiva responsabilidade do autor, sendo que todos os dados
e informações deverão ser confirmados anteriormente ao envio do trabalho;  Não serão
aceitas modificações ou correções posteriores à efetivação da inscrição do trabalho;  O
inscrito é responsável pela veracidade e correção das informações referentes a dados de
identificação dos autores do trabalho inscrito.

6.

Das áreas de conhecimento dos trabalhos

Serão aceitos trabalhos relacionados aos temas propostos pelos eixos temáticos abaixo.
EIXOS TEMÁTICOS
1) Redes digitais e Pandemia Covid-19
Este eixo temático pretende reunir trabalhos sobre o uso das redes digitais no contexto da
pandemia da Covid-19. Premidos pela impossibilidade do convívio físico, a participação de
parcela da população nas redes digitais passou a tratar o tema da pandemia nesses espaços. As
mídias sociais populares – Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc – trazem em seus
conteúdos produzidos pelos usuários um recorte dedicado ao tema em várias linguagens e
humores. Do mesmo modo, redes institucionais e coletivos organizados voltados à Saúde,
Educação, Economia e outras – a princípio voltadas à garantia dos direitos de cidadãs e
cidadãos – estão presentes na avaliação, discussão e proposição de políticas para a superação
deste grave momento. Questões em torno de como o digital foi utilizado, que estratégias e
práticas de socialização foram produzidas, que efeitos e experiências foram vivenciadas e
como todo esse processo de intensificação da vida mediada pelo digital nos impacta são
questões de debate e reflexão na proposta do eixo.
Coordenadores(as):
 Teresa Mary Pires de Castro Melo - PPGECH/UFSCar;
 Dalton Lopes Martins (UnB) - PPGECH/UFSCar;
 Márcio Antônio Gatti - PPGECH/UFSCar.
2) Participação Social na Gestão Ambiental
Neste eixo serão discutidos os papéis da participação popular, da sociedade civil e dos
movimentos sociais nos processos de gestão e controle dos recursos naturais no contexto de
Direitos Humanos básicos.
Coordenadores(as):
 André Cordeiro Alves dos Santos - PPGECH/UFSCar;
 Mariana Faiad Batista Alves - PPGECH/UFSCar.

3) Vulnerabilidades contemporâneas e direitos: vidas precárias e processos de
resistência democráticos
O desenvolvimento do capitalismo e de suas tecnologias assim como a política neoliberal
assumem características que ultrapassam a mera política econômica, enraizando-se na
sociedade enquanto uma lógica que penetra em todas as relações sociais e em todas as esferas
da vida, com implicações na democracia contemporânea e nos direitos e condições humanas.
Tal política econômica produz, em níveis sempre mais elevados, corpos, sujeitos e
trabalhadores pautados pela precariedade e pelas vulnerabilidades abissais e
comprometimentos perversos para com o próprio funcionamento democrático das sociedades.
Nesse sentido, movimentos de denúncia e luta por direitos pelos sujeitos de discursos, que
vivem na fronteira da linha abissal, exigem articulações da sociedade em busca de um comum
democrático e solidário para os 99% e sua diversidade de narrativas. Este eixo pretende reunir
trabalhos comprometidos com o debate público em torno destas questões.
Coordenadores(as):
 Kelen Cristina Leite - PPGECH/UFSCar;
 Vanda Aparecida da Silva - PPGECH/UFSCar;
 Geraldo Tadeu Souza - PPGECH/UFSCar.
4) Educação e Saúde no Campo das Relações Étnico-Raciais
O racismo, racismo institucional e as desigualdades étnico-raciais como determinantes sociais
das condições de vida da população, nos tempos recentes se tornaram ainda mais evidentes,
ganharam os noticiários e se configuraram como pauta emergente nas pesquisas. Estudos nas
áreas de educação e da saúde coletiva apontam como uma solução a inclusão de temas sobre
racismo, antirracismo, saúde da população negra dentre outros nos processos formativos de
seus profissionais. O eixo pretende discutir pesquisas relacionadas a pedagogia(s)
antirracistas, desigualdades sociais, raciais e étnicas, formação profissional na área da saúde e
da educação, implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais (DCN ERER) e/ou da Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra (PNSIPN), e outros temas que, de forma interdisciplinar, dialoguem com
conhecimentos, experiências e práticas transformadoras que visem uma sociedade mais justa,
democrática em que todas as pessoas tenham direito de respirar.
Coordenadores(as):
 Rosana Batista Monteiro - docente permanente do PPGECH/UFSCar;
 Luis Eduardo Batista - Coordenador do GT Racismo e Saúde/ABRASCO; Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo.
5) Educação e desigualdades em tempos pandêmicos
A emergência da pandemia do novo coronavírus teve significativos efeitos no campo da
educação, seja na educação básica, seja na educação superior. No entanto, esses efeitos não
são os mesmos quando consideramos diferenças e desigualdades em termos geracionais, de
nível socioeconômico, gênero, étnico raciais e de local de moradia. Nessa sessão temática

espera-se receber trabalhos que focalizem experiências de viver a pandemia entre estudantes,
docentes e demais servidores de escolas e de universidades considerando a intersecção dessas
desigualdades.
Coordenadoras:
 Maria Carla Corrochano - PPGECH/UFSCar;
 Luciana Cristina Salvatti Coutinho - PPGECH/UFSCar.
6) Corpos à deriva, corpos sem luto e ar: estudos de gêneros, feministas e LGBTQI+ na
contemporaneidade
Este Eixo Temático (ET) pretende reunir estudos, relatos de pesquisa e/ou atividades de
extensão universitária que tragam discussões sobre os movimentos sociais, ativismos e
a(r)tivismos, arte e cultura popular nos estudos de gênero, feminismos e LGBTQI+. A ênfase
deve ser nas análises das memórias, violências e resistências de corpos subalternizados que
estão presentes nas cenas urbanas, nas diferentes mídias e redes sociais e na família e
educação, trazendo o contexto atual de ascensão da extrema direita e de seu conservadorismo
político-religioso, bem como da atual pandemia de COVID-19. Recomendamos a submissão
de trabalhos, tanto teóricos quanto empíricos, que abordem os seguintes temas: mulheres e
feminismos; masculinidades; bissexualidades, lesbianidades; transgeneridades, travestilidades
e não-binariedade; intersecções entre diferentes movimentos sociais e as categorias analíticas
das diferenças, tais como raça, sexualidades, classe, gênero e idade, dentre outras; saúde
mental e feminismos; e discursos e experiências de diferentes a(r)tivismos, artes e culturas
populares.
Coordenadoras:
 Viviane Melo de Mendonça - PPGECH/UFSCar;
 Josefina de Fátima Tranquilin Silva - presidenta do COMDHUC;
 Adriana Rosmaninho Caldeira de Oliveira - PPGECH/UFSCar.
7) Sujeitos em trânsitos: rearranjos territoriais nas fronteiras do rural-urbano
As fronteiras e trânsitos entre as territorialidades rurais e urbanas definem mundos em
constante interface de contatos e potência de transformação, cujas relações entre os sujeitos
diversos vão desde a complementariedade ao conflito. Assim sendo, e tomando por lócus os
espaços periféricos das cidades, esse eixo temático se oferece para reflexão e análise de
realidades na confluência de fluxos dos sujeitos no ir e vir, entre o rural e o urbano. Qual, ou
quais, direção(ões) os rearranjos territoriais apontam para as possibilidades de outros mundos
possíveis? Podemos seguir algumas pistas teórico-metodológicas diante de retratos de uma
paisagem híbrida e sujeitos complexos em suas trajetórias campo-cidade e vice-versa, cujos
territórios de existência e (re)existência emergem na/da fronteira. Qual a potência de
transformação real e simbólica dessas configurações que se desenham nos espaços
intermediários, zonas de contato e encontros dos mais diversos sujeitos em trânsito? São
territórios de fluxos das populações vulnerabilizadas, expropriadas, quilombolas, ribeirinhas,

indígenas, organizações comunitárias de mulheres, trabalhadores(as) sem terra ou teto, num
universo complexo dos grupos sociais subalternizados em busca de um lugar no mundo.
Coordenadoras:
 Rosalina Burgos - PPGECH/UFSCar;
 Vanda Aparecida da Silva - PPGECH/UFSCar.

7.

Das normas de envio dos trabalhos

Os resumos deverão seguir as seguintes exigências de apresentação e formatação apresentada
no documento “Normas de Resumo” e no template.
Estrutura:
Ao fazer a inscrição, devem ser cadastradas duas versões do resumo: após a inscrição, uma
versão será pedida pelo site no momento na aba “submissão”, e os dados devem ser inseridos
conforme são solicitados; e uma versão em formato pdf com os nomes dos autores e vínculos
institucionais, que será a versão oficial que irá compor o caderno de resumos do evento; O
resumo deve ter entre 1300 e 2500 caracteres com espaço e ser apresentado em parágrafo
único, justificado, com espaçamento simples entre linhas, utilizando como fonte o modelo
Times New Roman, corpo 12. É imprescindível que o proponente se utilize do template e siga
as normas de formatação.
- Nome do Eixo Temático a que está sendo submetido o trabalho, centralizado, fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5, seguido de uma linha em branco de
espaçamento de 1,5;
- Título centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5, em letras
maiúsculas e negrito.
- Subtítulo centralizado, primeira letra da sentença em maiúscula e demais palavras em
minúsculas e negrito seguido de uma linha em branco de espaçamento de 1,5;
- Sobrenome do primeiro autor em letras maiúsculas, seguido de vírgula e primeiro e segundo
nomes do autor, alinhado à direita, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5
(demais autores seguem a mesma formatação nas linhas seguintes), seguido de uma linha em
branco de espaçamento simples;
- Resumo: Precedido pela palavra “Resumo” em negrito, seguido de dois pontos, deve
ressaltar o tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, os resultados e as considerações
finais do trabalho, deve ter entre 1300 e 2500 caracteres contando com espaço (não
ultrapassando uma folha), fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples,
seguido de uma linha em branco de espaçamento simples.

- Palavras-chave: devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “palavraschave”, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser no mínimo
três e no máximo cinco palavras-chave.
- Em rodapé: vínculo institucional de cada autor e e-mail, em fonte Times New Roman,
tamanho 10, espaçamento simples, justificado.
Condições:
Serão permitidos trabalhos com até três (3) autores;
Cada participante pode enviar apenas um (1) trabalho como autor principal ou primeiro autor;
É permitido que um participante inscreva-se como autor secundário ou coautor em outros
trabalhos, mesmo que tenha submetido um trabalho como autor principal;
Não há limite para submissão como segundo autor ou coautor;
Se um trabalho possuir um professor-orientador, este pode ser incluído como segundo autor
ou coautor.
8.

Da apresentação dos trabalhos

As apresentações dos trabalhos, durante o evento, ocorrerão sob a forma de apresentação oral
online síncrona pela plataforma Google Meet ou similar, com link de acesso disponibilizado
apenas aos inscritos próximo à data da apresentação.
As datas e os horários de apresentação dos trabalhos aprovados serão publicados no site do
evento na data disponibilizada na aba “Cronograma”.
Os inscritos na modalidade “comunicação oral em sessão de debate” poderão enviar o texto
completo até o dia 19 de julho de 2021 para passar pela análise prévia dos debatedores,
seguindo as normas do template do evento.
Os inscritos na modalidade “comunicação oral em eixos temáticos” deverão enviar o trabalho
completo após a apresentação oral seguindo as normas do template do evento, em data a ser
definida e disponibilizada na aba “Cronograma” no site.
9.

Do certificado

Os inscritos que optarem por apresentação de trabalho receberão um certificado de
Apresentação de Trabalho, constando o nome dos autores, informados na inscrição. Os
inscritos e que não apresentarem trabalho receberão certificado de participação como
ouvintes.
Ressaltamos que os nomes apresentados no certificado, bem como sua ordem sequencial, será
a mesma informada na ficha de inscrição online, sendo de total responsabilidade do autor que
efetuou a inscrição.

Os certificados de apresentação e de participação serão enviados pelo e-mail informado na
inscrição após o término do evento.
10.

Da concordância

Os autores declaram que estão cientes de que a efetivação da inscrição implica concordância e
aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, autorizando, desde já, a publicação
de seus trabalhos no site, a divulgação das imagens fotográficas e de vídeos de seu nome em
outras divulgações, publicações, impressos, obras literárias, com ou sem fins lucrativos, nos
limites ora estabelecidos. Tratando-se de um evento em formato online, ao inscreverem-se os
autores devem estar cientes de que concordam que as apresentações de seus trabalhos sejam
gravadas e utilizadas pela organização do evento. Os casos omissos serão resolvidos pela
comissão organizadora do I SECHu.

Comissão Organizadora do I SECHu
Maio de 2021
Sorocaba - SP

