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ESTRATEGIAS 

(programas , projetos e 

Atividades) DESENVOLVIMENTO DIFICULDADES SUGESTÕES DA AÇÃO 

1. Manter comunicação 

permanente entre os membros do 

GTT e entre o GTT e a DN 

(informes, discussões e 

deliberações). 

 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 

Falta de sistematicidade na 

comunicação com grupos de 

pesquisa

 

 

Criar uma forma sistemática de 

divulgação de temáticas 

relacionadas ao gênero 

2.  Estabelecer uma agenda de 

compromissos para o GTT 

perante a atual gestão da DN 

DESENVOLVIDAS 

PARCIALMENTE (A DN não 

fez contato com o GTT para 

organização e avaliação dos 

trabalhos (exceto a Região Sul) 

 

Dificuldades de uma maior 

articulação com os organizadores 

dos Encontros Regionais 

 

*Criar outras estratégias de 

divulgação do GTT; 

*Fomentar discussões com grupos 

de pesquisa

 

3.Articulação com os membros do 

Comitê Científico 

 

 *Considerando o aumento de 

participantes no GTT, a 

articulação entre os integrantes do 

Comitê atendeu as necessidades 

emergentes referentes 

relacionadas a divulgação do GTT, 

da sua presença no CONBRACE. 

No entanto entendemos que essa 

articulação pode ser mais 

consolidada.



 

*Criação de estratégias de 

articulação entre os membros do 

Comitê visando o fortalecimento 

do mesmo; 

*Criação de demandas induzidas 

tais como estudos, análises e 

proposição de temáticas para a 

Cadernos de Formação e outra 

revista a avaliar pois perante os 

cortes de recursos dificilmente nos 

encontraremos presencialmente.

 

  

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  



4. Melhorar as informações do 

GTT Gênero (colocar históricos 

de gestões anteriores e relatórios) 

5. Dar maior visibilidade ao GTT 

gênero. Criação de um grupo nas 

redes sociais (facebook)   

 

DESENVOLVIDAS 

PARCIALMENTE 

 *Pensar estratégias de 

comunicação entre os grupos; 

*Divulgação das atividades locais 

na rede. 

6. Pensar e definir internamente 

mais critérios para submissão e 

posterior avaliação das 

comunicações e pôster (formação 

dos avaliadores) 

 DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 *Definição de critérios internos 

que permitam ir qualificando 

sobre o que o GTT de Gênero 

priorizará 

7. Informar com maior 

detalhamento ditos critérios (e 

encaminhamentos desses 

critérios) aos avaliadores/parceria 

às novos e membros do comitê 

ampliado 

 DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 *Pensar mais critérios de 

avaliação das comunicações orais 

e pôsteres. 

8. Auxiliar ao debate para definir 

critérios para a seleção do Prêmio 

de Literatura. 

  

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

9. Informar sobre demandas e 

prioridades do GTT aos membros 

do comitê. 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

10. Pensar/propor temáticas para o 

evento; Pensar temáticas e 

integrantes para as mesas 

 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 *Sugerir temáticas que possam vir 

a compor a programação central 

do evento. 



11. Participar e promover o GTT 

Gênero em atividades regionais e 

na nossa instituição de origem 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 *Solicitar aos membros do GTT 

que organizem atividades. 

12. Informar sobre eventos que 

possibilitem a reunião pessoal dos 

membros do comitê. 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

13. Definir um representante para 

a formulação estatuaria do CBCE 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

14. Entrar em contato com líderes 

de grupos de pesquisa para 

participarem do Conbrace  

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

 *Realizar um novo contato com 

esses grupos ou novos grupos para 

manter e aumentar a participação. 

15. Montar a programação do 

GTT para o XXI Conbrace 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

16. Conbrace DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

17.Montar uma comissão 

cientifica e ampliada para o XXI 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

18 Promover a sucessão no GTT 

para acontecer durante o XXI 

Conbrace 

 

DESENVOLVIDAS 

PLENAMENTE 

  

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO DESENVOLVIDO 
  

 

De uma forma geral, avaliamos como positivos os anos iniciais do GGT Gênero. O trabalho destes dois anos se constituiu, basicamente, na 
divulgação da criação do GTT e sua presença nos regionais e no XXI CONBRACE, o que consideramos exitoso dado o número de trabalhos 
enviados para apresentação. Foram enviados 81 trabalhos no GTT, foram aprovados 66, 30 trabalhos em formato de comunicação oral e 36 

aprovados no formato pôster, desses trabalhos somente 8 eram em relato de experiência. 
 

Data 15 de Outubro de 2019. 
  

 

                                                                                             
Profa. Dra Viviane Teixeira Silveira                                                                                                  Profa. Dra. Ileana Wenetz 
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