
                                   

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

(4ª CIRCULAR) 

III Colóquio Internacional de Clínica da Atividade (CICA) 

São Paulo, FFLCH-USP, 19 a 21 de outubro de 2016 

http://cica2016.fflch.usp.br/  

 

O III Colóquio Internacional de Clínica da Atividade (CICA) vai ser realizado na USP, em São 

Paulo, de 19 a 21 de outubro. Reunindo uma comissão organizadora composta por membros 

de três universidades do Estado de São Paulo (USP, UNICAMP e USF), esse encontro visa a 

retomar os principais aportes teóricos-metodológicos da Clínica da Atividade,colocando-os 

em discussão no âmbito das pesquisas desenvolvidas atualmente no Brasil e na França. Seis 

anos após a realização do primeiro colóquio, esta edição tem o objetivo mais amplo de 

lançar um debate sobre as pesquisas atuais na França e as contextualizações dessa 

perspectiva teórica no Brasil, trazendo à tona concordâncias e discordâncias, mas tendo 

sempre como ponto de partida o campo empírico. Dessa forma, espera-se verificar a 

abrangência e a difusão das pesquisas ancoradas nos pressupostos da Clínica da Atividade 

no Brasil.  

O III CICA contará com quatro tipos de atividade: conferências, mesas redondas com 

participantes franceses e brasileiros, simpósios com comunicações e sessão de apresentação 

de pôsteres.  

 

Objetivos do Evento 

 Discutir os fundamentos teóricos e metodológicos e da Clínica da atividade 

 Promover um debate acerca dos diferentes modos de apropriação da clínica 

da atividade no Brasil e na França 

 Refletir sobre os diálogos estabelecidos e sobre a contextualização dos 

fundamentos da clínica da atividade no Brasil 

 

 

http://cica2016.fflch.usp.br/


Eixos Temáticos 

1. Clínica da atividade: modos de apropriação nos diferentes campos de 

atividade 

2. Análise dos dados - estatuto da linguagem – procedimentos analíticos 

explicitando controvérsias 

3. Emoções e afetos  

4. O trabalho do docente: as intervenções no campo da educação 

5. Diferentes abordagens do trabalho: perspectivas interdisciplinares 

 

Histórico dos colóquios anteriores 

O primeiro Colóquio Internacional de Clínica da Atividade (CA) foi realizado em 2010, na 

Universidade Federal de São João del Rey, organizado pela professora Elizabeth Antunes 

Lima (UFMG) tematizando os Diálogos, controvérsias e desenvolvimentos dessa perspectiva 

teórica. Nessa oportunidade, reuniram-se pesquisadores do Brasil e da França interessados 

em discutir os pressupostos dessa abordagem sob a ótica de diferentes contribuições. Esse 

primeiro encontro contou com a participação do professor Yves Clot, principal pesquisador 

dessa linha teórica no CNAM de Paris, e de outros membros da equipe francesa, como a 

professora Katia Kostulski e os professores Jean-Luc e Danielle Roger. Do lado brasileiro, 

participaram desse encontro as professores Leny Sato (USP), Anna Rachel Machado 

(PUC/SP), Cláudia Osório da Silva (UFF), entre outros pesquisadores. 

Os resultados desse primeiro Colóquio foram bastante positivos, pelo intercâmbio entre 

pesquisadores brasileiros e franceses que compuseram mesas temáticas combinando 

representantes de ambos os países, reunidos em torno de problemáticas similares. Jovens 

pesquisadores, mestrandos e doutorandos,participaram desse primeiro colóquio realizando 

apresentações de painéis para divulgação deseus trabalhos.A riqueza desse encontro deveu-

se, especialmente, ao fortalecimento das pesquisas ancoradas nessa perspectiva teórico-

metodológica e à consolidação das relações  entre os pesquisadores do Brasil e da França. 

Em 2013, foi realizado na cidade de Natal o II Colóquio Internacional de Clínica da 

Atividade, sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e organizado pelo 

professor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (UFRN). Esse encontro teve como tema central: 

Conexões Franco - Brasileiras e Processos de Estilização no Brasil. O objetivo desse segundo 

Colóquio era o debate de repercussões ou ramificações da Clínica da Atividade  no Brasil, 

com o propósito de criar um diálogo entre a CA e o campo mais amplo da Psicologia do 

Trabalho.  

Esse encontro contou novamente com a participação dos professores Yves Clot e Katia 

Kostulski, do lado francês e, ainda, com a participação da professora Livia Scheller. Do lado 

brasileiro, os professores Maria Elizabeth Antunes Lima (UFMG), Ana Luiza Bustamante 

Smolka (UNICAMP), Cláudia Osório da Silva (UFF), José Newton Garcia de Araújo (UFMG), 



Milton Athayde (UERJ) e Pedro Bendazzoli (UFRN), entre outros, puderam contribuir com o 

fértil debate.  

Em 2016, a cidade de São Paulo sediará o III Colóquio Internacional de Clínica da Atividade, 

que ocorrerá na Universidade de São Paulo.  

 

Atividades 

O III CICA contará com quatro tipos de atividade:  

 Conferências: abertura e encerramento 

 Mesas Redondas  

 Simpósios (abrigando sessões de Comunicações) 

 Sessão de apresentação de pôsteres.  

 

Inscrições 

O III CICA receberá inscrições : 

- Com apresentação de trabalhos : 

 a) Simpósios com no mínimo 3 e no máximo 4 comunicações 

 b) Comunicações individuais 

 c) Pôster 

- Sem apresentação de trabalhos  

 

Organização dos simpósios  

Os simpósios, relacionados a um dos eixos temáticos, deverão ser propostos por dois 

coordenadores-doutores de instituições diferentes que apresentarão a proposta do simpósio 

com os resumos dos trabalhos que serão apresentados. Os apresentadores das 

comunicações nos simpósios deverão ser doutores ou doutorandos. 

Cada simpósio terá uma duração de 1h50 e poderá contar com um mínimo de 3 e o máximo 

de 4 comunicações. Cada comunicação poderá durar 20 minutos. 

Será obrigatório deixar no mínimo 30 minutos para discussão no interior de cada 

simpósio/sessão de comunicação. 



Comunicações individuais 

Poderá haver inscrição de comunicação fora dos simpósios, mas desde que articulada a um 

dos eixos temáticos do congresso. As comunicações individuais devem ser propostas por 

doutores ou doutorandos. 

Cada sessão de comunicação livre terá uma duração de 1h50 e poderá contar um mínimo de 

3 comunicações e o máximo de 4 comunicações. Cada comunicação poderá durar 20 

minutos. 

A comissão organizadora limitará o número de comunicações individuais e se encarregará de 

sua distribuição nas diferentes sessões. 

 

Organização da sessão de apresentação de pôsteres 

Os pôsteres deverão estar articulados a um dos eixos temáticos. 

A sessão terá a duração de 2 horas organizadas da seguinte maneira : 

- Os primeiros 30 minutos serão destinados à visitação dos pôsteres ; 

- Em seguida, os pesquisadores responsáveis pelo debate dialogarão por cerca de 10 a 

15 minutos  com os autores de cada pôster. 

 

A apresentação de pôsteres está reservada a estudantes de mestrado e de iniciação 

científica. 

 

IMPORTANTE: em qualquer modalidade, cada autor poderá submeter no 

máximo 02 trabalhos (em autoria individual ou coautoria) para apreciação 

da Comissão Científica do evento. 

 

Envio de proposta de simpósio, comunicação individual e pôster 

 

As propostas de simpósio, comunicação individual ou pôster 

deverão ser enviadas para o email 3cica16@gmail.com até 

31/08/2016, segundo as indicações abaixo. 

Consultem o site: http://cica2016.fflch.usp.br/  

mailto:3cica16@gmail.com
http://cica2016.fflch.usp.br/


 

Proposta de simpósio 

Os dois coordenadores deverão enviar em um único arquivo word o resumo do simpósio e 

das comunicações (mínimo 3 e máximo 4), respeitando os seguintes critérios: 

- Eixo temático 

- Título do simpósio 

- Nome dos dois coordenadores de instituições diferentes e respectivas afiliações 

- Emails 

- Resumo do simpósio (200 a 300 palavras) 

- Palavras-chave (3 a 5) 

- Títulos de cada comunicação (mínimo 3 e máximo 4), resumo de cada comunicação (200 a 

300 palavras), nome e afiliação do autor e coautores (no máximo 2) de cada comunicação, 

palavras-chave (3 a 5) de cada comunicação 

 

As informações acima devem ser enviadas no mesmo arquivo em uma língua estrangeira 

(inglês ou francês). 

 

Proposta de Comunicação 

O autor (com, no máximo, dois coautores) deverá enviar em um único arquivo word o 

resumo da comunicação, respeitando os seguintes critérios: 

- Eixo temático 

- Título da comunicação 

- Nome do(s) autor(es) e respectivas afiliações 

- Emails 

- Resumo da comunicação (200 a 300 palavras) 

- Palavras-chave (3 a 5) 

 

As informações acima devem ser enviadas no mesmo arquivo em uma língua estrangeira 

(inglês ou francês). 

 

Proposta de Pôster 

O autor (com, no máximo, dois coautores) deverá enviar em um único arquivo word o 

resumo do pôster, respeitando os seguintes critérios: 

- Eixo temático 

- Título do pôster 

- Nome do(s) autor(es) e respectivas afiliações 

- Emails 



- Resumo do pôster (200 a 300 palavras) 

- Palavras-chave (3 a 5) 

 

As informações acima devem ser enviadas no mesmo arquivo em uma língua estrangeira 

(inglês ou francês). 

 

Programação  III CICA 

 

 19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 

7 :30-8 :00 Recepção e 

credenciamento 

  

Manhã 

(8:00- 9:50) 

8:50: Conferência de 

abertura 

Mesa-redonda 3 

 

Simpósios  

09:50-10h10 Coffee Break 

(10:10-

12:00) 

Mesa-redonda 1 Simpósios Mesa-redonda 5 

Tarde 

(14:00-

15:50) 

Mesa-redonda 2 Mesa-redonda 4 Conferência de 

encerramento 

15:50-16:10 Coffee Break 

(16:10-

18:00) 

Simpósios Sessão de pôsteres  Mesa de avaliação do 

Colóquio 

 

Valores das inscrições 

 

 20/06 a 

31/07/2016 

01/08 a 

31/08 

01/09 a 30/09 

Professores e pesquisadores de 

instituição de ensino superior, 

com apresentação de trabalho 

R$ 240,00 

 

R$ 300,00 

 

R$ 360,00 

 



Alunos de pós-graduação, com 

apresentação de trabalho 

R$ 180,00 R$ 200,00 R$ 230,00 

Alunos de graduação  R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 180,00 

Professores e pesquisadores de 

instituição de ensino superior, 

sem apresentação de trabalho 

R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 180,00 

Alunos de pós-graduação, sem 

apresentação de trabalho 

R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 130,00 

Alunos de graduação e 

professores da Educação 

Básica, sem apresentação de 

trabalho 

R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 100,00 

 

Convidados  

Prof. Dr. Yves Clot – CNAM, Paris, França 

Profa. Dra. Katia Kostulski– CNAM, Paris, França 

Prof. Dr. Yvon Miossec – CNAM, Paris, França 

Profa. Dra. Livia Scheller – CNAM, Paris, França 

 

Comissão organizadora 

Ana Luiza Smolka - UNICAMP 

Daniela Dias dos Anjos - USF 

Eliane Gouvêa Lousada - USP 

Ermelinda Barricelli - FAMESP 

Lavínia Magiolino - UNICAMP 

Luzia Bueno - USF 

Maria Elizabeth Antunes Lima - Faculdade Novos Horizontes (MG) 

Matilde Agero  

 


