7º Seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais
27 a 30 de abril de 2018
Rio de Janeiro-RJ

Chamada para envio de artigos e pôsteres

Entre os dias 27 e 30 de abril de 2018 será realizado, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na
cidade do Rio de Janeiro, o 7º Seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais, com a participação
de pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil e de outros países da América Latina.
O Seminário será composto por palestras, oficinas, rodas de conversa, espaços de discussão e
atividades culturais.
Nos espaços de discussão (EDs) ocorrem comunicações orais de artigos e pôsteres.
Neste ano, estes poderão ser apresentadas num dos seguintes EDs (ver coordenações no
Anexo I):
ED 1 – Assessoria jurídica popular, educação jurídica e educação popular
ED 2 – Direito e marxismo
ED 3 – Pensamento crítico e pesquisa militante na América Latina
ED 4 – Povos e comunidades tradicionais, questão agrária e conflitos
socioambientais
ED 5 – Gênero, sexualidade e direitos
ED 6 – Cidade e Direito
ED 7 – Mundo do trabalho, movimento sindical e direitos
ED 8 – Criminologia crítica e movimentos sociais
ED 9 – Observatório Sistema de Justiça, de políticas públicas e do Legislativo
ED 10 – Observatório da mídia, direitos e políticas de comunicação
ED 11 – Direitos, infâncias e juventudes
ED 12 – Direitos, memória e justiça de transição
ED 13 – Questão racial e direito
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I – Envio de artigos
Primeiro receberemos os resumos expandidos para serem avaliados. Sendo selecionados,
precisam ser transformados em artigos para serem apresentados em um dos 13 Espaços de
Discussão e integrarem os Anais do Seminário.
Os resumos expandidos devem ser enviados até o dia 10 de março de 2018 (prorrogado),
sábado, para ipdmscorreio@gmail.com, indicando o Espaço de Discussão (ED) no qual se enquadra, com as
seguintes especificações:
a) no título da mensagem eletrônica o texto “Inscrição Artigo ED: ”. Ex: Inscrição Resumo
ED 2 - Direito e marxismo;
b) no corpo da mensagem eletrônica colocar: espaço de discussão (ED) de submissão do artigo,
dados pessoais de três a cinco linhas (nome, instituição e nível de formação) e contatos eletrônico e
telefônico, dos autores e co-autores;
c) arquivo.doc em anexo, com o resumo expandido (até 10.000 caracteres com espaço em arquivo
formato .doc);
d) o resumo expandido precisa incluir o objeto e objetivos, metodologia, resultados e
conclusões, referências bibliográficas;
e) os resumos serão avaliados pelo sistema de dupla avaliação às cegas, garantindo a não
identificação de autoria. Assim, para possibilitar a avaliação às cegas não pode haver qualquer identificação
de autoria no resumo;
f) cada pessoa poderá apresentar apenas um resumo como autor(a);
g) cada pessoa poderá apresentar apenas um resumo como coautor(a);
h) os autores(as) e coautores(as) só podem enviar um resumo para o mesmo ED.
Os artigos (trabalhos completos) devem ser enviados até o dia 16 de abril de 2018, segundafeira, para ipdmscorreio@gmail.com, indicando o Espaço de Discussão no qual se enquadra, com as
seguintes especificações:
a) no título da mensagem eletrônica o texto “Inscrição Artigo ED: ”. Ex: Inscrição Artigo
ED 2 - Direito e marxismo;
b) no corpo da mensagem eletrônica colocar: espaço de discussão (ED) de submissão do artigo,
dados pessoais de três a cinco linhas (nome, instituição e nível de formação) e contatos eletrônico e
telefônico, dos autores e co-autores;
c) arquivo.doc em anexo, com o trabalho completo;
d) o trabalho completo deve ter entre 12 e 25 páginas (incluídos bibliografia e anexos) e não
possuir identificação dos autores;
e) a formatação do trabalho completo deve seguir as seguintes definições gerais (orienta-se baixar o
documento “Modelo de Referência de Artigo”):
- Fonte Times New Roman, tamanho 12;
- Espaçamento interlinear 1,5;
- Margens de 3 cm;
- Texto justificado;
- Título principal com letra tamanho 14 e negritado;
- Traduçãopara oinglêsdotítulo principal, com tamanho 14e sem negrito;
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- Os artigos devem ser acompanhados de resumo (de no máximo 200 palavras) e palavras-chave (de
3 a 5), assim como abstract e keywords com as mesmas delimitações;
- Citações com mais de três linhas em novo parágrafo com recuo de 4 cm, tamanho 11 e
interlinear simples;
- Notas de rodapé com tamanho 10;
- Títulos dos subitens (ou seções) devem ter tamanho 12 e negritado;
- Citações no texto devem ser feitas no formato Autor-Data-Página. Exemplo: (Marini, 2012, p.
12); ou Mariátegui (2012, p. 12); ou Marx (2012);
f) o trabalho deve contemplar introdução, desenvolvimento, conclusão e referências
bibliográficas (os títulos dos subitens não precisam reproduzir explicitamente os elementos
elencados);
g) no artigo precisa constar a autoria logo abaixo do título. com a apresentação de até três linhas em
nota de rodapé;
h) somente os trabalhos completos serão publicados nos Anais do Seminário.
Ressaltamos a necessidade de envio dos trabalhos completos para viabilizar a
apresentação dos trabalhos e confecção dos anais.
A programação dos Espaços de Discussão respeitará, como parâmetro, o número máximo de 08
trabalhos (04 trabalhos por sessão) a fim de garantir o debate aprofundado dos temas.
A apresentação de trabalhos deve ser feita por pelo menos um(a) autor(a) ou coautor(a), sendo
ilimitado o número de coautores(as).
A Comissão Organizadora divulgará o resultado dos trabalhos selecionados até o dia 26 de março
de 2018 na página do IPDMS: www.ipdms.org.br

Cronograma
- 05 de março de 2018 – prazo final para envio do resumo expandido no endereço
ipdmscorreio@gmail.com;
- 26 de março de 2018 – divulgação na página www.ipdms.org.br dos trabalhos selecionados
para apresentações orais nos respectivos EDs;
- 16 de abril de 2018 – prazo final para envio dos trabalhos completos no endereço
ipdmscorreio@gmail.com;
- 28 a 29 de abril de 2018 – apresentações de trabalhos no 7º Seminário Direitos, Pesquisa e
Movimentos Sociais, na Escola de Educação Física, no campus do Fundão, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
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II – Envio de pôsteres
As inscrições dos pôsteres devem ser enviadas até o dia 05 de março de 2018, segunda-feira,
para ipdmscorreio@gmail.com, indicando o Espaço de Discussão no qual se enquadra, com as seguintes
especificações:
a) no título da mensagem eletrônica o texto “Inscrição pôster ED ”. Ex: Inscrição pôster ED 2 - Direito e
marxismo;
b) no corpo da mensagem eletrônica colocar: espaço de discussão (ED) de submissão do pôster, dados pessoais
de três a cinco linhas (nome, instituição e nível de formação) e contatos eletrônico e telefônico, dos autores e
co-autores;
c) arquivo.doc em anexo, com o resumo do trabalho, de, no máximo, 10.000 caracteres com espaço, a ser
apresentado sem identificação dos autores, contendo: I. Título do Trabalho; II. Objetivos; III.
Metodologia;IV.Conclusões;V.Referênciasbibliográficas;
d) o pôster completo não precisa ser enviado por correio eletrônico, apenas o
resumo ao qual se refere o item “c” e seguindo o Modelo de Referência de Resumo
de Pôster;
e) a formatação do pôster é livre, sendo recomendado o tamanho 90cm X 100cm, e deve conter título, dados do
autor, resumo, objetivos, metodologia utilizada e conclusões, opcionalmente marco teórico e
imagem/gráfico;
f) o pôster pode ser descrição de uma pesquisa ou relato de experiência extensionista;
g) cada pessoa poderá apresentar apenas um pôster como autor(a);
h) cada pessoa poderá apresentar apenas um pôster como co- autor(a);
i) será de inteira responsabilidade do proponente viabilizar o pôsterpara apresentação durante o evento.
Os resumos dos pôsteres integrarão os Anais do Seminário.
A apresentação de trabalhos deve ser feita por pelo menos um(a) autor(a) ou coautor(a), sendo
ilimitado o número de co-autores(as).
A programação dos Espaços de Discussão respeitará, como parâmetro, o número máximo de 04 pôsteres
(02 trabalhos por sessão) a fim de garantir a apresentação na frente do pôster a quem participar do Espaço de
Discussão correspondente.
A Comissão Organizadora divulgará o resultado dos resumos de pôsteres selecionados até o dia 26 de
março de 2018, na página do IPDMS: www.ipdms.org.br

Cronograma
- 05 de março de 2018 – prazo final para envio dos trabalhos completos no endereço
ipdmscorreio@gmail.com;
- 26 de março de 2018 – divulgação na página www.ipdms.org.br dos trabalhos selecionados
para apresentações orais nos respectivos EDs;
- 28 a 29 de abril de 2018 – apresentações de trabalhos no 7º Seminário Direitos, Pesquisa e
Movimentos Sociais, na Escola de Educação Física, no campus do Fundão, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Comissão Organizadora
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ANEXO I – Coordenações dos Grupos de Trabalho

GT 1 – Assessoria jurídica popular, educação jurídica e educação popular
José Humberto de Goés Junior, professor da UFG Goiás, doutor em Direito pela UnB Valéria Fiori da Silva,
estudante da UFPR

GT 2 – Direito e marxismo
Carolina Alves Vestena, pesquisadora visitante da Universidade de Kassel (Alemanha), doutora em Direito
pela UERJ
Marcel Soares de Souza, doutor em Direito pela UFSC
Ricardo Prestes Pazello, professor da UFPR, doutor em Direito pela UFPR

GT 3 – Pensamento crítico e pesquisa militante na América Latina
Breno Marques Bringel, professor da UERJ, doutor em Ciência Política pela Universidad Complutense de
Madrid.
Renata Versiani Scott Varella, doutora em Sociologia pela UERJ.
Efendy Emiliano Maldonado Bravo, professor substituto da UFSC, doutorando em Direito na UFSC.

GT 4 – Povos e comunidades tradicionais, questão agrária e conflitos
socioambientais
Janaína Tude Sevá, professora da UFG Goiás, doutora em Ciências Sociais pela UFRRJ. Erika Macedo
Moreira, professora da UFG Goiás, doutora em Direito pela UnB.
Mariana Trotta Dallalana Quintans, professora da UFRJ, doutora em Ciências Sociais pela UFRRJ.

GT 5 – Gênero, sexualidade e direitos
Eder FernandesMonica,professordaUFF, doutor emSociologia e Direitopela UFF. Fabiana Cristina Severi,
professora da USP Ribeirão Preto, doutora em Psicologia pela USP.

GT 6 – Cidade e Direito
Henrique Botelho Frota, mestre em Direito pela PUCSP.
João Aparecido Bazzoli, professor da UFT, pós-doutor pela Universidade de Lisboa.
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GT 7 – Mundo do trabalho, movimento sindical e direitos
Flávio Roberto Batista, professor da USP e da Escola Paulista de Direito Social, doutor em Direito pela USP.
Carla Appollinario de Castro, professora da UFF, doutora em Sociologia e Direito na UFF. Liziane Pinto Correia,
mestranda em Direito na UFF.
GT 8 – Criminologia crítica e movimentos sociais
Homero Bezerra Ribeiro, professor da UFPE, mestre em Direito pela UFCE.
Marília de Nardin Budó, professora da Fundação Meridional, doutora em Direito pela UFPR.
GT 9 – Observatório Sistema de Justiça, de políticas públicas e do Legislativo
Vinícius Alves Barreto da Silva, doutorando em Direito na UERJ. Erika Lula de
Medeiros, mestre em direitos humanos pela UnB.
Diego Augusto Diehl, professor da UFG Jataí, doutor em Direito pela UnB.

GT 10 – Observatório da mídia, direitos e políticas de comunicação
Daniel Fonsêca Ximenes Ponte, doutor em comunicação pela UFRJ (Interino).

GT 11 – Direitos, infâncias e juventudes
Ilana Lemos de Paiva, professora na UFRN, doutora em psicologia social na UFRN. Márcio Soares Berclaz,
professor na Universidade Positivo, doutor em Direito pela UFPR.

GT 12 – Direitos, memória e justiça de transição
Antônio de Pádua Fernandes Bueno, doutor em Direito pela USP. Diogo Pinheiro
Justino de Souza, doutorando em Direito na UERJ.
Obs. O Espaço de Discussão 13 – Questão racial e Direito ainda não tem coordenação definida. O objetivo é
criar o grupo de trabalho neste seminário, a partir dos debates do ED.
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