Chamada Universidade Emancipa/InformaSUS-UFSCAR
Atividades Culturais Saúde Coletiva e Periferias

1. Quais instituições estão organizando esta chamada?
A presente chamada de atividades culturais sobre o tema Saúde Coletiva e Periferias é organizada
pela Universidade Emancipa e pelo Projeto InformaSUS da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar).
Integram essa iniciativa diversas universidades nacionais e internacionais: Universidade de Brasília;
Universidade de São Paulo; Universidade do Estado da Bahia; Universidade do Estado do Rio de
Janeiro; Universidade Estadual de Campinas; Universidade Estadual do Ceará; Universidade
Estadual Paulista; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Grande Dourados;
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal
de São Carlos; Universidade Federal do ABC; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal
do Espírito Santo; Universidade Federal do Maranhão; Universidade Federal do Oeste do Pará;
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense; Instituto Federal do Rio
de Janeiro; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Centro Universitário do Planalto
Central; Faculdade Cásper Líbero; Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais; Universidade
Nacional Autônoma do México; Universidade de Edimburgo.

2. Como essa chamada de atividades culturais foi criada?
A Rede Emancipa, com quatorze anos de atuação, é um movimento social de educação popular que
desde 2007 constrói um importante trabalho voltado à formação, organização e ação política nas
periferias e comunidades brasileiras. A rede surgiu em Itapevi, periferia de São Paulo, e se espalhou
pelo país todo como um movimento social autônomo. O principal foco de atuação da Rede
Emancipa tem sido a organização de cursinhos populares pré-universitários para atender a
demanda represada dos/das estudantes de escolas públicas pelo acesso ao ensino superior em
geral e às universidades públicas, em particular. A Rede Emancipa está presente em todas as
regiões do Brasil, com mais de 60 núcleos e, a partir de 2020, também em Cabo Verde.
Além dos cursinhos, a Rede Emancipa atua em outras frentes: educação no cárcere, educação
feminista e antirracista para imigrantes, crianças, jovens e adultos. A partir de 2020, contexto da
pandemia de COVID-19, passou a promover cursos online e iniciativas de solidariedade ativa nas
comunidades em que atua com arrecadação de alimentos, produtos de higiene e livros que, ao
contrário da caridade ou do assistencialismo, têm o intuito de criar núcleos de apoio mútuo e

organização coletiva, por meio de campanhas construídas com participação de ativistas e
simpatizantes da Rede Emancipa. Com esta ação foi possível ajudar de imediato centenas de
famílias e milhares de pessoas em favelas, comunidades e

grupos imigrantes. As ações

relacionadas ao combate da COVID 19 também envolvem o repensar formas de organização e
educação popular à distância para fortalecer estudantes, professores e famílias na luta contra a
doença, com apoio psicológico, escuta, engajando todo o movimento na sua autopreservação, tanto
de estudantes como de familiares.
Desde 2017, a Rede Emancipa passou a organizar a Universidade Emancipa, projeto de
engajamento de intelectuais, pesquisadores/as, acadêmicos/as e profissionais das mais diversas
áreas, como espaço de diálogo popular para formação política, pedagógica e cultural. O objetivo da
Universidade Emancipa é escancarar as portas do conhecimento aprisionado nas universidades e
transformar em ferramenta de transformação e defesa da educação pública, gratuita e de qualidade
como direito de todas, todes e todos. Por outro lado, este projeto também é uma proposta de
engajamento da intelectualidade no processo mais amplo de educação e construção do poder
popular.
Durante a pandemia, a Rede e a Universidade Emancipa fortaleceram suas parcerias junto às
universidades e criou dois cursos para debater temas importante em relação ao momento social e
político que estamos atravessando. O primeiro, em parceria com a UERJ e USP, foi o curso de
extensão “Entender o mundo hoje: Pandemia e Periferias”, entre maio e julho de 2020. E o segundo,
em parceria com a UFMG, foi o curso “Democracia é uma cidade, uma outra política, uma outra
educação/cultura e uma outra economia”, em setembro do mesmo ano.
Desde o final de 2020, depois desses cursos muito bem sucedidos, totalizando mais de 24 mil
inscritos, a Universidade Emancipa estabeleceu uma parceria com o projeto de extensão
InformaSUS da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e construíram o curso de extensão
“Saúde Coletiva e Periferias”, previsto para acontecer em formato online entre maio e junho de 2021.
Como estratégia de fortalecimento de iniciativas sobre o tema do curso e da mobilização descrita
acima, viemos por meio dessa chamada, propor a construção coletiva e um Calendário de
Atividades Culturais a serem realizadas no contexto do curso de extensão “Saúde Coletiva e
Periferias”. Tal calendário de atividades culturais visa contribuir para fortalecer os temas do curso
nos diferentes territórios brasileiros e internacionais.

3. Objetivos da Chamada de atividades culturais
A presente chamada tem como objetivos:

●

Compor um calendário de atividades culturais no contexto da realização do Curso de
Extensão Saúde e Periferias, parceria da Universidade Emancipa e Informa SUS, que sirva
como potencializador das discussões sobre essa temática junto aos territórios periféricos
brasileiros;

●

Fomentar a realização de atividades culturais sobre os temas correlatos aos discutidos no
curso, ampliando o diálogo entre movimentos sociais, periferias, universidades, sociedade
civil e política;

●

Fortalecer os processos de educação e poder popular, centrais para a resistência e
enfrentamento das desigualdades sociais e luta em defesa da vida.

4. Quem pode enviar propostas de atividades culturais?
●

Movimentos sociais;

●

ONGs;

●

Lideranças Comunitárias;

●

Agentes Culturais;

●

Coletivos de estudiosos.

5. Quais propostas de atividades culturais serão aceitas?
Serão aceitas atividades culturais no formato de rodas de conversa, slam, oficinas, lives, cursos,
saraus e outros formatos afins que abordem as temáticas relacionadas ao Curso Saúde Coletiva e
Periferias. O Curso de Extensão Saúde Coletiva e Periferias será composto por seis encontros com
os seguintes temas:
●

Lutas urbanas e periféricas pela saúde;

●

Lutas dos povos originários, campo, águas e floresta pela saúde;

●

Lutas LGBTTQIA+ pela saúde;

●

Lutas antirracistas pela saúde;

●

Lutas feministas pela saúde;

●

Lutas das populações privadas de liberdade pela saúde.

Veja a programação completa do Curso em https://www.informasus.ufscar.br/curso-saude-coletiva-eperiferias/.

Dessa forma, as atividades culturais propostas no âmbito desta chamada devem estar relacionadas
a essas lutas pela saúde e deverão ser de livre formação, gratuitas e públicas. Caso seja
necessário esclarecer dúvidas ou dificuldades relacionadas a esta chamada, o canal de contato
exclusivo é através do e-mail saudeperiferias@ufscar.br.

6. Para quais lugares essas atividades culturais podem ser propostas?
Esta chamada para atividades culturais se concentra na seleção de propostas que tenham origem
em qualquer lugar do Brasil, e foca principalmente na oferta de atividades junto às periferias
brasileiras. As ações somente poderão ser implementadas de forma virtual e remota a fim de
garantir a segurança sanitária do público participante.
7. Recursos disponíveis / Apoio às atividades culturais
A Rede Emancipa e as universidades parceiras disponibilizam os seus recursos de comunicação
(sites, redes sociais) para apoiar a divulgação das atividades culturais selecionadas por essa
chamada e explicita que não haverá apoio com recursos financeiros para o desenvolvimento dessas
atividades.

8. Critérios gerais para seleção dos projetos
8.1. Enviar as propostas dentro do prazo estabelecido no item 14 desta chamada;
8.2. Correlacionar a proposta de atividade cultural com o tema “Saúde coletiva e periferias”;
8.3. Fortalecer os processos de educação popular sobre a importância da resistência e do
enfrentamento das desigualdades sociais em defesa da vida;
8.4. Capacidade de execução da proposta apresentada pelas pessoas/organizações/movimento
sociais.
8.5. Prover os protocolos de biossegurança em relação à COVID 19 quando forem ofertadas
atividades presenciais.

9. Divulgação dos resultados da chamada
Todas as pessoas/organizações/movimentos sociais receberão comunicação por e-mail informando
o resultado da chamada nos prazos estabelecidos no cronograma previsto no item 14 desta
chamada.

10. Quando as atividades culturais deverão ser realizadas?

As atividades culturais deverão ser realizadas a partir de 22 de abril de 2021, de forma
complementar e não concorrente com a programação oficial do Curso Saúde Coletiva e Periferias.

11. Como enviar sua proposta?
Para inscrever a proposta de atividade cultural é preciso preencher o formulário online
disponibilizado pelo link https://forms.gle/BkTxXYAvLg69Lngr9 dentro do prazo estabelecido para
inscrição.

12. Por que enviar uma proposta de atividade cultural?
12.1. Ao compor o calendário de atividades culturais do Curso de Extensão Saúde Coletiva e
Periferias as pessoas/organizações/movimentos sociais contribuirão para fortalecer o trabalho
de educação popular sobre saúde coletiva junto às periferias;
12.2. O Curso de Extensão Saúde Coletiva e Periferias tem como meta atingir 20 mil inscritos e a
atividade cultural proposta por pessoas/organizações/movimentos sociais serão divulgadas
para todas as pessoas inscritas no curso, em todo o Brasil e parceiros no exterior;
12.3. As atividades culturais selecionadas serão certificadas como ações de extensão pela
UFSCar. Para isso, as pessoas/organizações/movimentos sociais deverão enviar os dados de
participantes à coordenação do Curso Saúde Coletiva e Periferias para emissão dos
certificados e estar disponíveis para viabilização deste processo de certificação.

13. Quais as responsabilidades das pessoas, grupos, coletivos e movimentos que
apresentarem propostas de atividades culturais no Curso Saúde Coletiva e Periferias?
13.1. Qualquer atividade apresentada deve respeitar os princípios relativos aos direitos autorais.
Quaisquer desdobramentos de responsabilidade jurídica relativos a violações de eventuais
direitos autorais serão exclusivamente de responsabilidade dos/as proponentes das atividades
culturais;
13.2. O esclarecimento de dúvidas, checagem de presença e o fornecimento de lista de dados de
participantes para viabilizar a certificação dos participantes, será de responsabilidade dos/as
proponentes da atividade cultural.
13.2.1. O/A responsável pela atividade, cadastrado no ato da inscrição da proposta, terá
até 10 dias após a data de término da atividade para enviar os dados de equipe e
participantes para a emissão dos certificados. As instruções para o envio dos dados serão
enviadas por e-mail ao/à responsável pela atividade em tempo hábil.

14. Cronograma da Chamada Cultural
Lançamento da Chamada: 19 de março de 2021.
Período de inscrição: de 19 a 28 de março de 2021.
Avaliação das propostas pela comissão: de 29 de março a 11 de abril de 2021.
Divulgação do resultado preliminar: 11 de abril de 2021.
Prazo para Interposição de recursos: 12 de abril de 2021.
Divulgação do resultado: 15 de abril de 2021.
Período de oferta das atividades culturais: a partir de 22 de abril de 2021
Prazo para envio dos dados dos participantes da atividade para certificação de equipe e
participantes: até 10 dias após a data de término da atividade
Prazo para recebimento por e-mail do certificado de realização das atividades culturais:
até 60 dias após a realização da atividade.

São Carlos, 16 de março de 2021.

