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Introdução e objetivo principal 
 O IIIº Encontro de Pós-Graduandos da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (IIIº EPOG) tem como 
principal objetivo propiciar a troca de experiências de pesquisa entre 
mestrandos e doutorandos dos diversos Programas de Pós-Graduação da 
Faculdade, reunindo-os em torno de temas comuns para que discutam a 
riqueza de enfoques teórico-metodológicos interdisciplinares.  
 Os pesquisadores-expositores terão a oportunidade de apresentar, em 
mesas interdisciplinares, o estado atual de seus trabalhos (principais desafios 
enfrentados, eventuais impasses pendentes e conclusões) e de ouvir colegas 
de áreas afins discorrerem a respeito de como procederam em relação a 
recortes semelhantes, porém com base em distintos referenciais teórico-
metodológicos. Nos debates posteriores às apresentações, às quais se espera 
que compareçam outros pós-graduandos e mesmo alunos de graduação, bem 
como os respectivos orientadores dos expositores, poderão se estabelecer 
diálogos entre colegas que produzem conhecimento na mesma Faculdade. 
 
 
Comissão organizadora 
• Paula Montero (Presidente da CPG); Maria Lúcia Victório (Vice-Presidente da 

CPG); Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (DA); Emerson Galvani (DG); Evani 
de Carvalho Viotti (DL); Maria Augusta da Costa Vieira (DLM) e Vera Lúcia 
Ferlini (DH). 

 
 
Equipe de Apoio 
• Regina Celi Sant´Ana (Serviço de Pós-Graduação); Eliana Bento da Silva 

Amatuzzi Barros (Assistência de Comunicação Social); Erbert A. da Silva 
(Assistência de Comunicação Social); Juliana Maria da Costa (DS); Luiz de 
Mattos Alves (DTLLC); Maria Helena de Souza (DF); Maria Aparecida 
Brambilla (DG) e Soraya Gebara (DA). 

• Representantes discentes dos diversos programas de pós-graduação da 
FFLCH/USP 
  
 

Perfil dos inscritos 
Mestrandos que ingressaram nos Programas e iniciaram efetivamente suas 

atividades há, no mínimo, um ano (setembro de 2007) e doutorandos que o 
fizeram há no mínimo dois (setembro de 2006). 
 



 
Inscrições 

Deverão ser on line, através de formulário próprio, disponível no link:  
www.fflch.usp.br/eventos/epog 

 
 

 

Cronograma 
• 4 a 31 de agosto de 2008: inscrições on line 
• 1 a 5 de setembro de 2008: sistematização das inscrições validadas  
• 8 a 30 de setembro de 2008: organização das mesas pela Comissão 
• Outubro de 2008: preparação do evento e do material de suporte; 

envio de cópias dos resumos aos professores debatedores; impressão 
do programa. 

• 3 a 7 de novembro: divulgação das mesas (locais e horários) 
• 19, 20 e 21 de novembro de 2008: realização do Encontro na FFLCH e 

emissão de certificados. 
 

 

Formato das mesas 
Cada expositor disporá de até 20 minutos; o professor ou pós-

doutorando terá até 40 para debater os trabalhos apresentados e outros 40 
minutos serão reservados para debates finais (uma mesa com 5 expositores 
durará por volta de 3h e uma com 4 em torno de 2h e 40’).  

 
 
Outras informações 
  Secretarias dos Programas de Pós-Graduação da FFLCH/USP ou por e-
mail gebara@usp.br, falar com Soraya Gebara. 
 
 
 
 
 
 
 

 


