
XXII Encontro da EPFCL-Brasil
As paixões do ser: amor, ódio e ignorância

AOS: Caros Membros da EPFCL-Brasil
DA: Comissão Científica do XXII Encontro

Com a ajuda da CAI elegeu-se a composição da Comissão Científica de nosso XXII
Encontro, a se realizar no fim de semana de 4 a 6 de novembro, em Curitiba, de forma híbrida, por
determinação de nossa Comissão de Gestão. Após a eleição feita com a CAI, dos FCL nos quais a
Coordenadora da Comissão escolheria seus membros, ela foi estabelecida e se reuniu, pela primeira
vez, neste sábado, 14 de maio. Vimos agora trazer para toda a comunidade a proposta, para que
possamos dar início aos preparativos da programação científica do XXII Encontro. 

Na medida em que esta Comissão Científica está construindo um formato bastante novo
sobretudo para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar de um dos dois últimos
Encontros Interamericanos da EPFCL, agradecemos desde já a leitura cuidadosa da proposta
abaixo, que em breve será mais uma vez explicada em video para toda a comunidade de analistas.

Na data do Encontro, os autores dos trabalhos apenas apresentarão sua proposta numa fala
de, no máximo, 5 minutos. Seus trabalhos já terão sido lidos e assistidos antes do Encontro, pois
eles serão disponibilizados no formato texto e video – em endereço a ser divulgado pela EPFCL-
Brasil –, um mês antes do Encontro para todos os inscritos. 

Dia 5 de novembro, após os primeiros minutos dedicados a escutar um resumo das
propostas, dois COMENTADORES escolhidos por esta Comissão Científica e que terão se
organizado entre si, levantarão as questões que terão identificado nos trabalhos por eles lidos e
assistidos previamente, para lançá-las ao debate na sala. Proceder-se-á então ao debate na sala. Duas
pessoas – os RELATORES – também designadas pela Comissão Científica ficarão responsáveis
para redigirem um relatório da discussão que, por sua vez, será apresentado na reunião plenária em
que todos os relatórios serão lidos e discutidos. A forma de funcionamento inspira-se na modalidade
de trabalho que se realiza há já dois encontros Interamericano da EPFCL e que dá muito mais
espaço para o debate. A única diferença é que, além do acesso prévio aos textos, introduzimos
também a apresentação, via video, de modo que cada inscrito no Encontro possa assistir
previamente às apresentações de todos trabalhos on line, facilitando a cada um a escolha das salas
de que participará no dia do Encontro.

Aos colegas que desejarem encaminhar uma proposta de trabalho: 
Como já se instituiu em nossa comunidade, todo membro da FFCL que quiser apresentar

uma proposta de trabalho pode fazê-lo e terá direito de apresentá-lo, desde que em dia com suas
cotizações, inscrito no evento e desde que a proposta esteja conforme o tema do Encontro. Apenas
as propostas de trabalho que vierem de não-membros da FFCL passarão pelo crivo da Comissão
Científica que deles selecionará aqueles que julgar pertinentes ao tema e à nossa orientação ética e
teórico-conceitual. 

Todo colega que propuser um trabalho, deverá estar inscrito no Encontro e estar de acordo
com as seguintes orientações:

até dia 20 de agosto: encaminhar o formulário (em anexo) de inscrição preenchido e uma lauda
(até 2500 caracteres) com a proposta do trabalho articulada ao tema do
Encontro;

até 03 de setembro: receber a resposta da Comissão Científica sobre o aceite ou não da
proposta, caso o proponente não seja membro da FFCL;



até 18 de setembro: encaminhar para a Comissão Científica o trabalho completo nas
modalidades: escrito e vídeo;

d e 1 8 a 2 5 d e
setembro:

A Comissão Científica montará as mesas de acordo com os trabalhos
completos que lhe tiverem chegado;

d e 1 8 a 2 5 d e
setembro:

a Comissão Científica escolherá os COMENTADORES de cada uma das
mesas a serem compostas;

até 02 de outubro: a EPFCL-Brasil disponibiliza todos os trabalhos, em ambas as modalidades
– texto e vídeo –, para todos os inscritos terem acesso;

até 22 de outubro: a Comissão Científica designará os RELATORES de cada mesa que farão
o trabalho de testemunhar os debates para relatá-los posteriormente na
plenária.

05 de novembro: Início dos trabalhos em sala, às 8:30hs.

Todos os COMENTADORES e RELATORES precisarão estar em Curitiba, e espera-se que
todos os AUTORES de trabalho também. Conforme esclarecimento da Coordenação do Encontro, o
auditório do Encontro comporta 250 pessoas, de modo que a expectativa é a de que dentre elas
estejam todos aqueles que, de saída, serão escutados, ficando a opção para participação on line, de
preferência, àqueles que, por uma razão ou outra não puderem se deslocar até Curitiba.

Está aberta a temporada de envio de propostas de trabalho até o dia 20 de agosto
de 2022, última data para o recebimento de propostas. Elas devem ser enviadas no
formulário em anexo, para o e-mail: xxiiencontroccientifica@gmail.com

Composição da Comissão Científica:
Adriana Grosman (FCL São Paulo), Bárbara Guatimosim (FCL Belo Horizonte), Felipe

Grillo (FCL Região Serrana), Ida Freitas (FCL Salvador), Leila Equi (FCL Região dos Lagos),
Terezinha Saffi Dias de Castro (FCL Joinville).

Glauco Machado (Coordenador do Encontro) e Sonia Alberti (Coordenadora da Comissão
Científica)

Para encaminhar proposta de trabalho, preencha a ficha de inscrição em anexo.


