
 

 

SEMINÁRIO “FEMINISMO INTERAMERICANO: QUESTÕES DE GÊNERO 

NO SIDH” 

EDITAL DE CHAMADA DE RESUMOS PARA EVENTO ACADÊMICO 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O evento acadêmico “Feminismo Interamericano: questões de gênero no 

SIDH”, organizado pelo Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da 

Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(NIDH-UFRJ), ocorrerá no dia 30 de agosto de 2019, na FND-UFRJ, localizada 

à Rua Moncorvo Filho, nº 8, Centro, Rio de Janeiro.  

 

1.2. Nesta data serão ministradas palestras com relação ao eixo temático e 

ocorrerão grupos de trabalho com apresentação oral dos resumos aprovados 

nos termos das disposições deste edital, que entra em vigor a partir da data de 

sua publicação.  

 

2. EIXOS TEMÁTICOS 

2.1. O evento será composto pelo eixo temático “Gênero e Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos” 

Coordenadoras: Cristiane Brandão (PPDH-UFRJ); Raisa Ribeiro (UFRJ); 

Siddharta Legale (UFRJ). 

Ementa: O sistema interamericano de direitos humanos (SIDH) vem se 

debruçando sobre violações de direitos humanos de grupos minoritários. Nessa 

seara, um tema emergente na agenda internacional refere-se as questões 

sobre promoção da igualdade de gênero e combate à violência contra a 

mulher. Em períodos mais recentes, ainda que de forma embrionária, pode-se 

observar uma preocupação legislativa e jurisprudencial sobre temas que 

envolvam os direitos das mulheres, perpassando, inclusive, se forma 



 

intersecional por questões de raça e classe, entre outras. O presente grupo de 

trabalho possui como objetivo analisar os posicionamentos do SIDH sobre as 

questões de gênero. Nesse contexto, trabalhos que versem sobre inovações 

legislativas, julgados e opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH), posicionamentos da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), que estimulem a discussão sobre a temática de 

gênero, são bem-vindos. 

2.2. Os resumos expandidos serão reunidos por temas, em grupos de 

trabalhos específicos, que serão divulgados após a divulgação da aprovação 

dos mesmos.  

 

 

3. DOS RESUMOS 

3.1. Os resumos expandidos serão recebidos até às 23h59min do dia 19 de 

agosto através do preenchimento de formulário a ser divulgado no endereço 

eletrônico  https://nidh.com.br/. 

3.2.  Os resumos podem ser submetidos em coautoria, em número máximo 

de duas autoras.  

3.3.  Os resumos deverão ser submetidos obedecendo ao seguinte formato:  

a) Indicar o nome e instituição das(os) autoras(es) 

b) Resumo desenvolvido em, no máximo, 5 páginas, com fonte Arial 

12, alinhamento justificado e espaçamento 1,5 entre linhas; 

c) Página com margens superior e esquerda de 3cm e inferior e 

direita de 2cm;  

d) Arquivo com extensão.doc ou outra compatível com editor de 

textos.  

3.4. Antes de enviar seu resumo revise-o com atenção. Após a submissão do 

resumo não será admitida a substituição, correção ou alteração do conteúdo ou 

qualquer outra informação do resumo encaminhado, sendo o conteúdo de 

inteira responsabilidade dos autores. 

3.5 Os resultados serão divulgados até o dia 26 de agosto através do e-mail 

indicado no formulário e no endereço eletrônico https://nidh.com.br/.  

3.6. A aprovação de resumo expandido inscreve automaticamente as autoras 

no seminário.  

https://nidh.com.br/
https://nidh.com.br/


 

3.7. Somente serão analisados resumos que atendam às regras e 

recomendações deste edital e cujas  autoras estejam devidamente 

identificadas. 

3.8. Serão aplicados os seguintes critérios de seleção:  

a) Aderência ao eixo temático; 

b) Originalidade e relevância do trabalho;  

c) Fundamentação do estudo e conhecimento da bibliografia relativa 

a área de pesquisa; 

d) Adequação da metodologia aos objetivos propostos; 

e) Articulação entre objetivos, problematização e resultados; 

f) Clareza na apresentação e discussão dos dados; 

g) Discussão dos resultados e conclusão; 

h) Correta redação do trabalho (ortografia, gramática e propriedade 

no uso da linguagem). 

 

4. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

4.1. Cada apresentação oral terá duração de, no máximo, 10 minutos. 

4.2. No caso de coautoria, é suficiente a presença de pelo menos um(a) 

do(a)s autoras(es) no momento da exposição, sendo que apenas fará jus a 

declaração de apresentação da comunicação somente as(aos) autoras(es) 

presentes tiverem feito a apresentação.  

 

5. CRONOGRAMA 

 

19 de agosto de 2019 Data Final para Submissão de 

Resumos Expandidos 

26 de agosto de 2019 Divulgação do Resultado dos 

Resumos Aprovados 

30 de agosto de 2019 Apresentação Oral dos Trabalhos 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019. 

 

Comissão Organizadora 


