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I Circular de Chamada de GTs e Minicursos 

 
O Simpósio Nacional Gênero e Interdisciplinaridades (SINAGI) é um evento promovido 

pelo DIALOGUS - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho da UFG – 

Regional Catalão, informações completas através do site www.eventos.ufg.br/IV-SINAGI  

Em sua quarta edição no ano de 2016, ele terá como tema “Faces e interfaces da 

violência de gênero”. Depois de um período de aparente avanço nas questões de gênero com 

a aprovação da Lei Maria da Penha, do Casamento Civil entre pessoas do mesmo sexo, do 

aumento das adoções de crianças por casais homossexuais, maior presença de outras formas 

de relacionamento para além das heterossexuais na mídia, vivemos um momento de 

preocupação! É perceptível uma reação conservadora da sociedade que se manifesta tanto no 

aumento da violência contra grupos LGBTT, como pelo aumento da violência contra setores 

tradicionalmente excluídos da sociedade (negros e pobres, sobretudo). Manifestações de grupos 

pedindo a volta dos militares ao poder acontecem ao mesmo tempo em que na Câmara Federal 

se tenta a aprovação de uma definição conservadora de família, bem como da criminalização 

das discussões políticas e de gênero nas escolas, caracterizados como “assédio ideológico”. É 

nesse contexto que IV SINAGI se propõe a tematizar essas violências e as questões que giram 

em seu redor, na tentativa de fornecer aos grupos interessados no seu enfrentamento, 

ferramentas de reflexão que possam contribuir para uma ação efetiva.  

 Nesta perspectiva, a Comissão Organizadora do IV SINAGI declara aberto o período 

de SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) E MINICURSOS a 

serem realizados no evento e convoca a comunidade acadêmica a submeter suas respectivas 

propostas, no período de 09/11/2015 a 06/12/2015. 

A ficha de inscrição está disponível no site: (Clicar em NORMAS) 

http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=10241 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE GRUPOS TEMÁTICOS – GTs 
Período de Inscrição: 09/11 a 06/12/2015 
Envio da proposta: ivsinagicatalão@gmail.com com o assunto Proposta de GT 2016 
(baixar a ficha de inscrição no site) 

 
As propostas de GTs podem estar alinhadas ao tema geral do IV SINAGI, propondo 

discussões sobre gênero e campos interdisciplinares, bem como ao eixo específico desta edição 
de 2016, a qual tem como objetivo discutir as Faces e Interfaces da Violência de Gênero. 

Assim, o evento acolherá propostas que se relacionem interdisciplinarmente aos vários 
campos dos estudos de gênero, no entrecruzamento com as questões relativas à violência, em 
conformidade com as linhas de pesquisa do grupo Dialogus – Estudos interdisciplinares em 
Gênero, Cultura e Trabalho, de modo que as propostas podem atender tanto ao eixo geral – 
Gênero e Interdisciplinaridade – quanto ao eixo específico – Faces e Interfaces da Violência de 
Gênero. 

Considerando que a violência de gênero pode ser manifesta em diversas nuances e 
múltiplas interfaces, o evento objetiva que os GTs propostos contribuam para “divulgar 
desenvolvimentos e resultados de estudos, pesquisas, ações de extensão e relatos de 
experiências que fomentem o debate sobre as várias modalidades da violência de gênero, 
contribuindo para com a ampliação e consolidação teórico-crítica dos campos do saber que 
sobre elas se debruçam, bem como para com efetivas formas de desdobramento político que 
desta epistemologia decorre”. Desse modo, os GTs constituirão momento privilegiado para a 
troca de ideias e informações, propiciando interação entre pesquisadores/as.  

 
1. Da proposição:  
 

Os GTs devem ser propostos por até 2 pesquisadores/as, com no mínimo título de 
Mestre. Caberá a estes/as avaliar e selecionar as comunicações de pesquisa que comporão o 
GT, considerando a pertinência, qualidade e mérito das propostas de trabalho. Serão aceitas até 
16 comunicações por GT, de forma a garantir o tempo de 20min de apresentação para cada 
comunicação, mais o espaço para discussão. 
As propostas de Grupos de Trabalho deverão conter: 

1. Título; 
2. Resumo entre 300 e 500 palavras; 
3. Justificativa da relevância do tema; 
4. Nome/s dos/as proponentes; 
5. Titulação e vínculo institucional dos/as proponentes; 
6. Endereço, telefone e e-mail para contato; 

 
2. Do aceite:  

Após análise, a Comissão Científica aprovará as propostas de GTs que se relacionem 
com a temática do evento, bem como apresentem mérito acadêmico e contribuição para o 
campo dos estudos de gênero. As propostas serão avaliadas levando em conta sua 
consistência, relevância e clareza. 
A lista dos GTs aprovados será divulgada a partir do dia 14/12/2015. 
 
3. Das atribuições dos/as coordenadores/as de GTs: 

1. avaliar e selecionar as comunicações; 
2. organizar as sessões de apresentação;  
3. coordenar as atividades durante o funcionamento dos GTs; 
4. fazer relatório final de avaliação. 

mailto:ivsinagicatalão@gmail.com


 
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE MINICURSO 
Período de Inscrição: 09/11 a 06/12/2015 
Envio para: ivsinagicatalão@gmail.com com o assunto Proposta de Minicurso 2016 
baixar a ficha de inscrição no site) 

 
Os minicursos são também espaços de discussão e atualização que visam 

principalmente a abordagem mais aprofundada de um tema, tendo em vista a formação 
específica em relação às questões de gênero. Desse modo, as propostas podem atender tanto 
ao eixo geral – Gênero e Interdisciplinaridade – quanto ao eixo específico – Faces e Interfaces 
da Violência de Gênero. Os minicursos terão duração de 4 horas e serão realizados das 14 às 
18h no dia 18/05/2016. 
Os minicursos poderão ser propostos por até dois/duas proponentes. 
 
1. Da proposição:  
As propostas de minicursos devem conter: 

1. Título; 
2. Nome/s do/as proponente/s; 
3. Titulação e vinculação institucional do/as proponente/s; 
4. Ementa, forma de desenvolvimento do curso, programa e bibliografia (se for o caso 

indicação dos equipamentos necessários, que serão atendidos de acordo com a disponibilidade 
da instituição), contendo 300 a 500 palavras. 

 
2. Do aceite:  

Após análise, a Comissão Científica aprovará as propostas de Minicursos que se 
relacionem com a temática do evento, bem como apresentem mérito acadêmico e contribuição 
para o campo dos estudos de gênero. As propostas serão avaliadas levando em conta sua 
consistência, relevância e clareza.  
A lista dos Minicursos aprovados será divulgada a partir do dia 14/12/2015. 
 

***As respectivas propostas deverão ser encaminhadas no modelo da Ficha 
de Inscrição disponibilizada no site do evento em Modalidade de Inscrição, 
clicar em NORMAS e enviar em formato doc. ou docx. (Word for Windows) para o 
e-mail: ivsinagicatalao@gmail.com com o assunto:  PROPOSTA DE GT 2016 ou 
PROPOSTA DE MINICURSO 2016, até o dia  6 de dezembro de 2015. 
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