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GT 1: Comunicação, Arte e Linguagens  

Coordenação: Profa. Dra. Patrícia M. F. Coelho (UNISA), Profa. Dra. Marta Pulido Polo, 

Universidad de Sevilla.  Profa. Dra. Isabel Palomo Domínguez (MRU - Mykolas Romeris 

University, Lituania) 

Ementa: Reflexões sobre os diálogos interdisciplinares entre os campos da comunicação, da 

arte e das linguagens na mais ampla gama de manifestações. Articulações entre teoria e 

análise de produções artísticas e literárias em diferentes épocas e contextos, com diversas 

temáticas entre as quais o cinema, a fotografia, as artes plásticas e a literatura. Estudos sobre 

os fenômenos e os processos de comunicação midiática a partir de imagens sonoras, visuais 

e verbais; a operacionalização dos códigos e das linguagens nas vertentes da produção e da 

crítica e os desdobramentos em obras, instalações, performances e intervenções produzidas 

no espaço artístico contemporâneo nos sistemas multimidiáticos e transmidiáticos.  

GT 2: Arte, Cultura e Imaginário  

Coordenação: Profa. Dra. Maria Auxiliadora Fontana Baseio (UNISA) e Me. Melanie Mangels 

Guerra (FRS) 

Ementa: Discussões de cunho teórico e metodológico que abordem temas ligados ao 

imaginário: imaginário e experiência; imaginário e história individual; imaginário e 

mito; imaginário e narrativas; imaginário e novas tecnologias; imaginário e 

imaginação; Teorias sobre o imaginário. Estudos que contemplem o conceito de 

imaginário em diferentes perspectivas, relacionando-o com a cultura e a arte. Reflexões 

sobre a relevância dos estudos do imaginário para a compreensão dos fenômenos 

humanos. Pesquisas interdisciplinares que articulem várias áreas do conhecimento 

conciliadas pelo tecido imaginário. 

  

GT 3: História e Memória  

Coordenação: Profa. Dra. Alzira Arruda Lobo (UNISA); Dr. Marcelo Rito (FRS) 

Ementa: Discussões sobre a memória e o processo histórico de um grupo social ou biografia; 

cultura, patrimônio e memória: caminhos pelos quais o patrimônio cultural se torna objeto da 

história social da cultura; usos dos suportes da memória social, sua preservação e fruição. As 



linguagens da memória: manuscritos, arquiteturas, monumentos, imagens, cartografias e as 

múltiplas linguagens passíveis de análise para produção do conhecimento histórico e da 

memória; memória e sociedade; memória e identidade; memória e patrimônio; memória e 

política.  

  

GT 4: História da Medicina e da Saúde Pública  

Coordenação: Prof. Dr. Paulo Fernando de Souza Campos (UNISA), Profa. Dra. Maria Isabel 

Pimentel de Castro Pinto; Prof. Dr.  Silvio Serrano 

Ementa: Estudos de narrativas médicas relacionadas às doenças e à medicina e suas 

aproximações com as humanidades; Práticas médicas e do cuidado em saúde: abordagens 

interdisciplinares; Análise e interpretação de diferentes tipos de atos clínicos como 

produtores de discursos e de conhecimento sobre o Outro e sobre a realidade por meio de 

diferentes linguagens e corpus; História e saúde: biografias, trajetórias e gênero; 

Fundamentos epistemológicos da prática médica: antropologia dos cuidados, história da 

enfermagem e da saúde; Cuidado e humanização das práticas de saúde; Instituições, teorias 

e representações da medicina a partir de diferentes produções médicas (manuais, teses, 

teorias, entre outros).  

 

GT 5: Estudos de Gênero e Interdisciplinaridade  

 Coordenação: Profa. Dra. Juliana Figueira da Hora (UNISA), Profa. Dra. Louise Prado Alfonso 

(UFPEL) e Dra. Mariane Sallum (USP)  

 Ementa: Este GT busca promover discussões que visam compreender as relações identitárias 

sob a perspectiva das questões de gênero. Trata-se de uma proposta interdisciplinar que 

objetiva envolver os atuais debates sobre a formação de identidades e como estas são 

mediadas pela representação de gênero nos discursos, mecanismos estruturais e sistêmicos 

de exclusão, relações de poder, barreiras locais e regionais. As questões de gênero se 

entrecruzam com todos os desafios que envolvem a formação identitária das pessoas que se 

moldam, se configuram, transitam e se constroem nas diferenças sexuais, raciais, culturais, 

de idade e de classe. As fronteiras identitárias, com o jogo fluido entre similitudes e 

diferenças, moldam e estruturam os relacionamentos pessoais. Esses são desafios que 

dialogam com o papel dos laços interpessoais em contextos públicos e privados.   

  

GT 6: Educação e Políticas Públicas   

Coordenação:  Profa. Dra. Marília Gomes Ghizzi Godoy (UNISA) ; Profa. Dra. Rosemeire 

Laviano (FRS) 

Ementa: Discussões de cunho teórico e metodológico abordando temas ligados a políticas 

educacionais e às diretrizes organizacionais; políticas públicas para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, bem como para a Formação de professores; a influência internacional 

sobre a concepção de educação no Brasil; estudo das concepções de educação engendradas 



no cotidiano da escola brasileira a partir de prescrições legais; história intelectual e 

pedagógica brasileira e o processo de escolarização; a escola e sua organização como ponto 

de convergência entre o sistema de ensino e as práticas pedagógicas na sala de aula; 

documentação legal: constituição, estatutos, leis, decretos; educação e diversidade; educação 

e inclusão. 

 

GT 7: Educação e Tecnologias 

 

Coordenação: Prof. Dr. João Mattar (Unisa & PUC¬¬-SP), Profa. Dra. Daniela 

Ramos (UFSC) e Prof. Dr. Cassio Cabral Santos (Universidade de Lisboa) 

 

Tecnologia Educacional. Design Educacional. Metodologias Ativas. Educação a 

Distância. Blended Learning. Redes Sociais. Games e Gamificação. Mundos 

Virtuais e Metaversos. Mobile Learning. Avaliação com Tecnologias. Pesquisa 

em Tecnologia Educacional e Educação a Distância. 

 

GT8 Estudos sobre a cidades e Interdisciplinaridade 

Coordenação: Profa. Dra. Juliana F. Hora (UNISA); Prof. Dr. Vagner Carvalheiro 

Porto (MAE-USP); Prof. Dr. Claudio Duarte (UNIMES) 

O estudo tem como objetivo principal entender a dinâmica das cidades nas esferas 

local e global a partir de uma metodologia interdisciplinar. Neste sentido, a 

proposta busca a compreensão da organicidade do espaço urbano, seu território 

repleto de diversidades e heterogeneidades, tanto em termos geográficos e/ou 

materiais quanto em termos sociais e culturais. Um amálgama de povos e regiões 

com costumes diferentes que levaram à necessidade de uma nova construção 

vivências urbanas e rurais plurais, ou seja, uma unidade política de grande 

complexidade. 

 

  



 

  Cronograma e Submissão de Trabalho 

 

CRONOGRAMA DO SIEI 2023 PRAZOS 

Inscrição no Congresso 15/03/2023 a 21/05/2023 

Submissão de trabalhos  

Envio para o e-mail: 

 

15/03/2023 a 15/04/2023  

Aceites 

Comunicação dos aceites de trabalhos 
10/05/2023   

Divulgação da programação dos GTs 

Data, horário e sala de apresentação dos trabalhos 
Até 15/05/2023 

Realização do III SIEI  
31 de maio de 2023 

Disponibilização dos certificados 

Participantes internos – Via área logada 

Participantes externos – Via Comissão Organizadora 

Até 02/08/2023 

Envio dos trabalhos completos selecionados nos 

GTs para publicação em Anais de Congresso 
02/08/2023 

 

As comunicações terão duração máxima de 10 minutos (5 

minutos dedicados a perguntas/questões e debate), 

conforme deliberação dos coordenadores dos GTs.  

 

Para mais informações, entre contato pelo E-mail: 

sieiunisa@gmail.com 

 


