
 
 

I Seminário do Observatório dos Direito de Gênero da FAE Centro Universitário 
Olhares plurais e Sistema de Justiça: Violências, Poder e Narrativas 

 
 

Apresentação de Comunicados Científicos e Concurso de Artigos Científicos 
17 e 18 de Maio de 2019 

 
Encontra-se aberta a oportunidade para que estudantes, pesquisadoras/es, 

professoras/es e profissionais de todas as áreas do conhecimento da comunidade 
científica apresentem Comunicados Científicos no I Seminário do Observatório dos 
Direito de Gênero da FAE Centro Universitário, cujo tema se concentra no debate sobre 
Olhares plurais e Sistema de Justiça: Violências, Poder e Narrativas.  A proposta é 
promover a publicização de trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância no 
contexto da contemporaneidade, enfatizando a perspectiva crítica da teoria-prática do 
Direito e estudos de gênero, com abordagem interseccional – envolvendo outras 
categorias de análise como classe, raça, etnia, sexualidade e gerações. Almeja-se 
criar espaços de construção e de troca de conhecimentos e experiências entre 
participantes e ouvintes; estabelecer diálogos entre comunidade acadêmica e 
sociedade; incentivar a participação de estudantes de graduação e pós-graduação no 
campo de gênero, possibilitando problematizar e recriar as produções de 
conhecimentos científicos.  

No âmbito do I Seminário do Observatório dos Direito de Gênero da FAE 
Centro Universitário que será realizado nos termos de regulamento próprio (sendo a 
participação do comunicado um requisito à participação no concurso de artigos). É 
autorizado, contudo, a apresentação de comunicado científico sem a inscrição do artigo 
completo no concurso de artigos. 

O é organizado pelo Grupo de Pesquisa Observatório dos Direito de Gênero da 
FAE Centro Universitário, o qual é coordenado pela professora Julia Heliodoro Souza 
Gitirana (FAE Centro Universitário) e pela professora Julia Bottini (FACEAR) 

 
Regulamento da Apresentação dos Comunicados Científicos 

 
1. Estão abertas as inscrições para o envio de comunicados científicos no I Seminário 
do Observatório dos Direito de Gênero da FAE Centro Universitário entre os dias 
21/03/2019 e 02/05/2019. 
 
2. Serão apenas aceitos trabalhos cujos temas estejam inseridos em uma das seguintes 
temáticas: 2.1 Direitos Corpos, Identidades e subjetividades nas questões de saúde; 2.2 
Podem as/os outras/os falar (Re) construindo histórias e narrativas apagadas; 2.3 
Violências estruturais e desafios jurídicos Feminicídio, Racismo, Homo-Lesbo e 
Transfobia; 2.4 Rumo ao pluralismo teorias e práticas dos movimentos feministas, 
negros, decoloniais e ladino-amefricanos; 2.5 Sujeitos de Direito, Representação 
Política e Políticas Públicas; 2.6 Gênero Trabalho e Maternidade e Tecnologias; Gênero, 
Homens e Masculinidades 
 
3. Poderá ser enviado no máximo dois comunicados por participante, sendo permitida a 
autoria individual ou coautoria de no máximo três autoras (es). 
 
4. As/Os interessadas/os deverão inscrever os comunicados mediante indexação do 
arquivo em formato Word no e-mail observatório.direitogenerofae@gmail.com até o 
dia 02 de maio 2019. O resultado final de todos os comunicados selecionados para 
apresentação será divulgado até o dia 09 de  junho de 2019 na fanpage Fae  Centro 



 
Universitário no Facebook (https://www.facebook.com/fae.edu/) e no site da FAE Centro 
Universitário (https://fae.edu/noticias-e-eventos/) .  
 
5. Os comunicados selecionados deverão ser apresentados em público e perante a 
Comissão Avaliadora (composta por no mínimo duas professoras/res, a serem 
indicadas pela organização do evento) em uma das temáticas indicadas no Item 2 deste 
edital, pelo tempo máximo de 10 minutos, podendo ou não a apresentadora ser 
questionada pela Comissão em caso de dúvidas e contestações (caso em que a 
candidata terá igual tempo para sua manifestação). 
 
6. As apresentações ocorrerão nas dependências da FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
nos dias 17 e 18 de Maio de 2019, de acordo com a programação que será 
posteriormente divulgada. 
 
7. Nos comunicados com coautoria, poderá vir apresentar o trabalho apenas uma/um. 
Contudo, somente receberá o certificado de apresentação de trabalho a(s)/o(s) 
autora(s)/e(s) que efetivamente o apresentarem no evento. 
 
8. Não serão aceitos comunicados que não estiverem de acordo com os seguintes 
critérios de admissão: 8.1. Idioma: português ou espanhol; 8.2. Título em português com 
somente a primeira letra em maiúsculo e as iniciais de palavras que obrigatoriamente 
precisam ser grafadas com maiúscula (ex.: nome de país, Constituição, Estado, etc.); 
8.3. Nome completo das autoras, seguido de afiliação institucional (nome por extenso 
da universidade(s) à(s) qual(is) se encontra vinculada como aluna ou professora, com 
indicação de cidade, Estado e país da instituição). Ainda, deverá ser incluída nota de 
rodapé contendo o(s) respectivo(s) mini-currículo(s), que deve(m) seguir a seguinte 
ordem: (i) titulação acadêmica (começando pela mais elevada), (ii) outros vínculos com 
associações científicas, (iii) profissão e (iv) email das/os autoras/res; 8.4. Resumo com 
referência ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos 
resultados e conclusões. Deve possuir mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; 
espaçamento entrelinhas de 1.0 (simples); 8.5. Indicação de cinco palavras-chave no 
idioma do texto. 8.6. Indicação da área temática. Nota: não serão necessários título, 
resumo e palavras-chave em inglês. 
 
9. Será concedida Menção Honrosa aos comunicados científicos que se destacarem. 
Neste caso, a(s)/o(s) autora(s)/autor(es) serão automaticamente indicadas(os) para 
publicação de artigo completo no livro do evento (sujeito à aprovação prévia da 
versão completa do artigo pela Comissão de Análise), independentemente do concurso 
de artigos, cujo regulamento está a seguir. Nota: para os comunicados com Menção 
Honrosa para a publicação no livro resultado do no I Seminário do Observatório dos 
Direito de Gênero da FAE Centro Universitário, o artigo final deverá ser enviado para o 
e-mail observatório.direitogenerofae@gmail.com, até o dia 12 de julho de 2019. 
 
10. Cabe destacar que a publicação do artigo no livro está condicionada ao 
pagamento das/dos autoras/res por trabalho de uma taxa para cobrir os gastos 
com a publicação, o qual será definido e apresentado em momento posterior via e-
mail. Lembrando que o evento é gratuito e apenas a publicação do livro será cobrada, 
seguindo os ditames de diversas Universidades e Grupos de pesquisa. Ademais, o livro 
tem como objetivo a divulgação de pesquisas e enriquecimento do conhecimento, sem 
fins lucrativos, seguindo uma lógica de autofinanciamento. Deste modo, todos os gastos 
com a editoração do livro serão divulgados até a data da publicação do livro, tendo em 
vista os valores da transparência.  
 
 

https://www.facebook.com/fae.edu/


 
10. A publicação do trabalho está condicionada à efetiva apresentação da comunicação 
científica Seminário por pelo menos uma(um) das(os) autoras(es). 
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Anna Luiza Zaleski 
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Cristiany Amaro  
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Lucas Santos da Rosa 
Rachel Portier Guedes 
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Comissão de Avaliação do Concurso de Artigos 
 

Profa.Fernanda Guarido 
 (Presidenta da Comissão Avaliadora) 

 
Profa. Aline Fernanda da Silva 

Profa. Amanda Novak 
Profa.Cintia de Almeida Lanzoni 

Profa. Cláudia Maria Arantes Silva 
Profa. Cristina Leitão 
Prof. Daniel Castanha 

Prof.  Gilberto Andreassa Junior 
Profa. Luciana Mello 

 
 
 
 

Curitiba, 21 de Maio de 2019. 


