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EDITAL N. 01/2021 
 

SEMINÁRIO A DÉCADA DA IGUALDADE RACIAL NO BRASIL: 
Trajetórias e Percursos das Políticas de Igualdade Racial 

 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, por meio do Núcleo Interdisciplinar 
de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA), do seu Departamento de Direito, 
do Programa de Pós-Graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional e do Grupo 
de Pesquisa Direito em Pretuguês, com apoio da FAPERJ, promoverá o seminário “A 
DÉCADA DA IGUALDADE RACIAL NO BRASIL: Trajetórias e Percursos das 
Políticas de Igualdade Racial”, com o objetivo de proporcionar à comunidade 
acadêmica um espaço de reflexão e fomento de produção científica, que possam 
contribuir para soluções de problemas existentes na esfera dos direitos humanos 
fundamentais.  
O evento contará com palestras, além de grupos de trabalho (GT’s) para apresentação e 
debate de pesquisas, cujos resultados serão publicados, na forma deste edital. Haverá a 
publicação de artigos em anais e a publicação de um livro do seminário. 
 
1.1 O SEMINÁRIO A DÉCADA DA IGUALDADE RACIAL NO BRASIL será 
realizado nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2021. O evento ocorrerá online, seguindo as 
recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, por meio da 
plataforma “Zoom”. 
1.2 A programação do evento está disponível no sítio eletrônico 
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/, com todas as palestras e horários. As 
palestrantes serão anunciadas conforme suas presenças forem sendo confirmadas. 
1.3 Trata-se de evento científico, gratuito e aberto à participação de toda a Comunidade. 
 
2 DA COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA 
 
A Comissão Organizadora será presidida pela Profa. Dra. Thula Rafaela de Oliveira Pires 
e será composta pela Profa. Ms. Ana Carolina Mattoso Lopes, pelo Pof. Ms. Luiz Carlos 
Silva Faria Jr., pela Profa. Ms. Vanessa Santos do Canto e pelo mestrando Lucas de Souza 
Oliveira. 
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3 DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 
 
3.1 Para participar dos Grupos de Trabalho,  interessadas deverão submeter os ARTIGOS 
(vide seção 4, infra) na plataforma de envio no site 
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/ até o dia 28 de fevereiro de 2021, às 
23h59. 
3.2 Participantes com apresentação de trabalho e Ouvintes deverão fazer inscrição prévia 
online no site do evento para recebimento de instruções e dos links de acesso às sessões 
e grupos de trabalho. 
3.3 O evento é gratuito e aberto ao público, respeitando os limites das plataformas online. 
Serão emitidos certificados no total de 06 horas para ouvintes presentes na palestra.  
3.4 Os artigos enviados deverão se relacionar à temática geral do Seminário, de acordo 
com os seguintes grupos de trabalho: 
 
GT1: Educação e ações afirmativas 
Ementa: Discutir a implantação das Políticas de Ações Afirmativas no campo da 
educação no Brasil e no mundo, debatendo seus impactos institucionais, mobilização de 
recursos e efetividade; educação e relações raciais; a implementação da Lei 10639/03 e 
11645/08. 
 
GT2: Gênero, raça, sexualidade e relações de poder 
Ementa: Promover o debate sobre sexualidades hegemônicas e dissidentes e a 
multiplicidade das expressões de feminilidade e masculinidade negras presentes no 
escopo das relações sociais.; Historicidade da sexualidade e das identidades de gênero e 
a produção das desigualdades sociais; Interseccionalidade; movimentos e lutas sociais 
articulados em torno das questões raciais, de gênero e sexualidade; Políticas sexuais, com 
ênfase nas políticas públicas de enfrentamento das desigualdades relacionadas à raça, 
sexualidade e à expressão de gênero; divisão sexual e racial do trabalho, trabalho 
doméstico, violências sexistas, racistas e lgbtfóbicas nos espaços públicos e privados. 
 
GT3: Saúde da população negra  
Ementa: Promover discussões sobre os temas relacionados ao impacto do racismo na 
saúde e a forma de enfrentamento; seus impactos nas relações sociais e implicações sobre 
o processo saúde-doença da população negra; racismo e saúde e suas interseccionalidades 
(especialmente gênero e classe); doenças, agravos e condições mais frequentes na 
população negra; situação de saúde das populações em situação de vulnerabilidades 
individual, social e programática; ciclo da vida; condições de vida e saúde da população 
negra; medicina popular de matriz africana; contribuição das manifestações afro-
brasileiras na promoção da saúde. 
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GT4: Territórios quilombolas e políticas públicas 
Ementa: Discutir sobre o cotidiano das comunidades tradicionais quilombolas e suas 
inter-relações com a natureza; debater as dinâmicas territoriais e históricas da construção 
de quilombos e a implantação de políticas públicas. 
 
GT5: Religiosidades de matrizes/motrizes africanas, Racismo religioso e igualdade racial 
Ementa: Discutir as dinâmicas do racismo religioso e da intolerância religiosa; investigar 
produção de subjetividades e religiosidades de matrizes/motrizes africanas; Debater o 
fortalecimento identitário das comunidades tradicionais a partir das religiões de 
matrizes/motrizes africanas e sobre os direitos dessas comunidades, discutindo-se a 
implantação de políticas públicas que venham a trazer benefícios efetivos, notadamente, 
a partir da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial. 
 
GT6: Direito e Relações Raciais 
Ementa: Promover discussões sobre as intersecções entre o campo do Direito e as 
Relações Raciais no Brasil, em África e na diáspora; Legislações sobre raça e racismo; 
Racismo estrutural e institucional; Racismo e segurança pública. 
 
3.5 É facultada à organização do evento a criação de novos Grupos de Trabalho e o 
consequente remanejamento dos trabalhos recebidos para atender eventual demanda em 
função do volume de trabalhos.  
3.6 Será permitida a inscrição de até 2 (dois) trabalhos por autor(a), observados os limites 
de 3 (três) coautores(as) em cada texto. Serão admitidos artigos de pesquisadoras e 
pesquisadores de quaisquer áreas de formação, sejam acadêmicos(as) (graduandos(as), 
graduados(as), pós-graduandos(as), em geral e pós-graduados(as) ou não-
acadêmicos(as). 
3.7 Somente serão disponibilizados certificados de apresentação para autores(as) que 
estiverem presentes para apresentar o trabalho. 
 
4 DOS ARTIGOS SUBMETIDOS 
 
4.1 Os artigos deverão ser enviados até o dia 28 de fevereiro de 2021, às 23h59, na 
plataforma de submissão no site do evento: 
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/.  
4.2 Os trabalhos deverão possuir de 10 a 25 páginas e somente serão publicados diante 
de sua aprovação e apresentação no evento. Em conformidade com as atuais normas da 
Capes, os artigos científicos completos serão publicados nos Anais do evento.  
4.3 O melhor artigo de cada Grupo de Trabalho, avaliados o texto escrito e sua 
apresentação pela coordenação do GT, será publicado como capítulo do livro do 
Seminário, que contará com contribuições de todas as palestrantes, moderadoras e 
coordenadoras de grupo. 
4.4 Os arquivos a serem enviados deverão obedecer às seguintes configurações, sob pena 
de não aceitação do trabalho: 
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I) Arquivo em formato “.docx”;  
II) Texto em fonte “Times New Roman” e tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 
linha, justificado; 
III) notas de rodapé escritas em fonte “Times New Roman” e tamanho 10, com 
espaçamento simples entre linhas, justificadas, e sem espaçamento acima ou abaixo do 
parágrafo;  
IV) Recuo de primeira linha igual a 1,5cm, justificado, sem a inserção de qualquer linha 
em branco entre os parágrafos ou espaçamento entre parágrafos;  
V) Margens: superior 2 cm, inferior 3 cm, lateral esquerda 3 cm, lateral direita 2 cm.;  
VI) Citações no modelo Autor-Data, conforme ABNT; 
- O trabalho deverá se iniciar com: 
VI) Título centralizado, totalmente em caixa alta;  
VII) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, observado o espaço de 1 (uma) linha 
entre o título e o nome do(s) autor(es), alinhados à direita, em itálico, sendo que, nos casos 
de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes;  
VIII) Titulação da(s) autora(s) ou autor(es), feita em nota de rodapé, com indicação do e-
mail, caso possua, na ordem exata disposta anteriormente;  
IX) Indicação do Grupo de Trabalho (v. Item 3.4) de envio, centralizada e escrita 
imediatamente abaixo do(s) nome(s) da(s) autora(s) ou autor(es), respeitado o espaço de 
1 (uma) linha entre os dois elementos;  
X) Resumo com até 150 palavras, com espaçamento simples entre linhas, justificado e 
seguido de até 5 (cinco) palavras-chave escritas imediatamente abaixo, em letras 
minúsculas (com exceção de nomes próprios) e sem qualquer formatação (negrito, itálico, 
sublinhado), separadas por ponto-e-vírgula;  
4.5 Nos nomes dos arquivos “.docx” deverão constar o sobrenome da(s) autora(es) em 
letras maiúsculas e o título do trabalho (não sendo inserido o subtítulo), nos seguintes 
moldes: “SOBRENOME – Título do artigo.docx”. 
4.6 A relação dos trabalhos selecionados será divulgada até o dia 29 de março de 2021 
nas redes sociais do evento e no endereço eletrônico: 
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/. 
 
5 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
5.1 A avaliação dos artigos será realizada pelas coordenadoras dos GT´s.  
5.2 Os pesquisadores cedem seus direitos autorais às instituições organizadoras do 
presente seminário, sendo de sua inteira responsabilidade o teor de seu(s) trabalho(s).  
 
6 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
6.1 A apresentação dos artigos será realizada nos dias 14 e 15 de abril de 2021, das 18:00 
até 19:30. 
6.2 Serão estruturadas duas sessões de apresentação para cada GT em cada um dos dias e 
a programação e cronograma das apresentações será publicada no site do evento. 
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6.3 A duração das exposições será de até 15 minutos por trabalho, podendo haver debate 
na sequência das apresentações, em blocos ou, ao final, em um debate global.  
 
7 CRONOGRAMA DO EVENTO 
 
7.1 O evento possui o seguinte cronograma: 
 

CRONOGRAMA DO EVENTO: A DÉCADA DA IGUALDADE RACIAL 

Divulgação de edital de trabalhos 20/01/21 
Recebimento de trabalhos 20/01/21 a 28/02/21 

Seleção de trabalhos pelas coordenadoras 
dos GTs Março de 2021 

Divulgação dos resultados dos trabalhos 29/03/21 

Realização do Evento 13 a 15/04/21 
 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Os certificados de ouvinte serão entregues pelo e-mail do seminário, em até três meses 
após o término do evento.  
8.2 Da mesma forma, os certificados de apresentação de trabalho serão enviados 
eletronicamente até a data supramencionada.  
8.3 Os certificados poderão também ser disponibilizados através de links no próprio site 
do evento.  
8.4 Qualquer alteração realizada neste edital será comunicada em tempo hábil e estará 
disponível no endereço eletrônico https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/. 
8.5 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/.  
8.6 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Organizadora 
e as solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas pelo e-mail 
direitoempretugues@gmail.com.  
8.7 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2021. 
 
 

ASSINADO NO ORIGINAL 
Profa. Dra. Thula Rafaela de Oliveira Pires 

Presidente da Comissão Organizadora 


