
REGULAMENTO
II Seminário de Estudos da Condição Humana

Corpos Políticos em travessia: como criar outras
formas de existir?

 
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  II  Seminário  de  Estudos  da  Condição  Humana  (II  SECHu),
promovido pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
da Condição Humana - PPGECH, que se realizará no período de 05 a 07
de  julho  de  2022,  com informações  disponíveis  na  plataforma  online
https://www.sechu.ufscar.br/

 2. Objetivos 

O evento tem como objetivo apresentar os desafios contemporâneos em
torno  da  Condição  Humana  trazendo  o  tema  “Corpos  políticos  em
travessia:  como criar  outras formas de existir?”.  Nesse sentido,
busca-se  oportunizar  trocas  e  debates  sobre  a  Condição  Humana  na
contemporaneidade  e  suas  relações  com  a  manutenção  de  uma
sociedade  democrática,  promovendo  um  rico  espaço  de  formação  e
atualização. 

O seminário efetivar-se-á por meio de duas conferências e uma mesa
redonda com egressos  do PPGECH que serão transmitidas  pelo  canal
https://www.youtube.com/ppgech e  apresentação  de  trabalhos  online
(eixos temáticos e sessões de debate no formato de videoconferência
pelo google meet) sobre temas atuais voltados à condição humana que
ampliem a discussão e aprofundem o debate sobre a temática.

3. Da participação 

O II 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
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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. 

4. Inscrições 

4.1. Inscrição para ouvintes
A participação como ouvinte é aberta a toda a comunidade. Entretanto,
para ter acesso às seções de comunicação e à certificação de audiência
ao final do evento é necessário inscrever-se na modalidade “ouvinte”
pelo site do mesmo. O certificado será emitido com a quantidade total
de horas equivalente à presença registrada.

4.2. Inscrição com apresentação de trabalho em eixo
temático ou sessão de debates

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 resumos em eixos temáticos será de 10 de
maio  a  10  de  junho  de  2022 exclusivamente  pelo  e-mail
resumoeixosechu2022@gmail.com (ver normas no item 7).

O período de inscrições de resumos expandidos em sessão de debate
será de 10 de maio a 17 de junho de 2022, exclusivamente pelo e-
mail sessaodebatesechu2022@gmail.com (ver normas no item 7).

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.
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As  inscrições  somente  serão  validadas  após  o  envio  do  trabalho,  do
preenchimento  de  todas  as  informações  necessárias  através  do
formulário  disponível  na  página  do  evento,  atendendo  aos  seguintes
requisitos: 
a)  O  encaminhamento  do  trabalho  deverá  seguir  as  normas  de
submissão estabelecidas nesse Regulamento.
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  II 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. 
As inscrições serão gratuitas, não constando taxa de qualquer tipo para
que sejam realizadas.

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; 
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 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 que serão divulgados no  site  do evento em 09 de maio de
2022.

7. Das normas de envio dos trabalhos 

Os textos deverão seguir as exigências de apresentação e formatação
apresentadas  nos  templates  específicos  para  cada  modalidade  (Eixo
Temático ou Sessão de Debates), os quais podem ser acessados para
download no site do evento.

7.1. Condições específicas: 
 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 se inscreva 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”. 

8.1. Envio de Trabalho Completo

Os  trabalhos  que  forem  efetivamente  apresentados,  em  ambas  as
modalidades (“comunicação oral em sessão de debates” e “comunicação
oral em eixos temáticos”) deverão enviar o trabalho completo seguindo
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as normas do  template  do evento que será disponibilizado a partir de
08/07/2022, com data limite prevista para envio até 04 de setembro
de 2022. 

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  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  II
SECHu. 

Comissão Organizadora do II SECHu 
Maio de 2022 
Sorocaba - SP
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