
Horizontes 2014: Mulheres que ousam lutar 
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS  

Edital n. 01/2014 

  

O Partido Acadêmico Renovador, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFPR, promoverão, entre os dias 08 e 10 de abril de 2014, o “Seminário 

Horizontes 2014: Mulheres que ousam lutar”. O evento busca promover uma discussão 

acadêmica sobre algumas das pautas e bandeiras mais atuais do feminismo, analisando, 

de forma crítica, os avanços e desafios do movimento nos dias de hoje, e visando, dessa 

forma, a contribuir para uma formação acadêmica mais crítica e interdisciplinar. 

  

1. Do Seminário  

1.1 O “Seminário Horizontes 2014: Mulheres que ousam lutar” será realizado no Prédio 

Histórico da Universidade Federal do Paraná, entre os dias 08 e 10 de abril de 2014. 

Trata-se de evento público, gratuito e aberto à participação de todo e qualquer 

interessado.  

  

2. Do recebimento de trabalhos e da inscrição no Seminário  

2.1 Os trabalhos recebidos serão agrupados de acordo com critérios de afinidade 

temática, com vistas à organização de grupos de discussão durante o evento.  

2.2 Os resumos aceitos para apresentação na forma de comunicações orais efetivam 

automaticamente a inscrição de seus autores no Seminário Horizontes 2014 e serão 

disponibilizados no blog < http://horizontesufpr.wordpress.com/>;  

  

3. Das inscrições de trabalhos  

3.1 Para participar das atividades da Mostra de Trabalhos do Seminário Horizontes, os 

interessados devem enviar o resumo de seus trabalhos (vide seção 4) para o endereço 

<horizontesufpr@gmail.com > até o dia 30 de março de 2014. O corpo do e-mail deve 

conter nome completo, telefone e instituição de procedência do(s) autor (es); devendo o 

campo assunto ser preenchido apenas com os dizeres “Mostra de Trabalho”.  

3.2 Os trabalhos devem estar relacionados à temática geral do Seminário, de acordo 

com os seguintes eixos temáticos:  



I) Mulher e mercado de trabalho 

II) Direitos sexuais e reprodutivos 

III) Violência, sistema penal e gênero 

IV) Mulher, poder e políticas públicas 

V) Identidade de gênero: feminismo para além da heteronormatividade 

VI) Gênero, raça e corporalidade 

VII) Estudos feministas em educação, arte e ciência 

VIII) Mídia, discurso e gênero 

IX) Mulher e movimentos sociais 

 

3.3 É permitida a inscrição de mais de um trabalho por autor, sendo permitida a 

submissão individual ou em coautoria.  

3.3.1 Somente constarão nos anais os trabalhos que forem efetivamente apresentados 

pelos autores e devidamente encaminhados dentro dos prazos de entrega.  

3.4 Podem inscrever-se alunos de graduação e pós-graduação que desenvolvam 

pesquisa nas áreas citadas no ponto , bem como bacharéis, mestres e doutores.  

3.5 A seleção de trabalho para ser apresentado no evento dá direito ao certificado  de 

apresentação de trabalho, e publicação do resumo nos termos estabelecidos (ver 3.6);  

3.6 A publicação dos resumos se dará por meio virtual, gratuito, para expandir os 

debates realizados no evento;  

3.7 Ao enviar seu resumo, o pesquisador cede seus direitos autorais ao Partido 

Acadêmico Renovador, que poderá divulgá-lo de forma gratuita em qualquer tipo  de 

mídia.  

  

4. Do resumo  

4.1 Os resumos enviados (v. Item 3.1) deverão conter:  

I) Título em letras maiúsculas e negritadas;  

II) Nome completo do(s) autor(es) e Titulação;  

III) E-mail e telefone dos autores e link para currículo em plataforma Lattes, caso 

possua;  

IV) A indicação da instituição de fomento à pesquisa, caso presente;  

V) Palavras-chave (no máximo cinco).  

VI) Eixo temático (v. Item 3.2)  



VII) Resumo com limite máximo de 5.000 (cinco mil) caracteres em todo o arquivo, 

incluindo os espaços;  

4.2 O arquivo enviado deve obedecer às seguintes configurações, sob pena de não 

aceitação do trabalho:  

I) Arquivo em formato “.doc”, compatível com Microsoft Word 97/2000/XP/2003;  

II) Margens da página superior e esquerda iguais a 3cm, e inferior e direita iguais a 

2cm;  

III) Texto em fonte Times New Roman, Tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 

linha e espaçamento abaixo do parágrafo igual a 06 pt, inclusive nos títulos e demais 

elementos solicitados no ponto 4.1, com exceção das notas de rodapé, que  deverão estar 

escritas em fonte Times New Roman tamanho 10, com espaçamento  simples entre 

linhas, e sem espaçamento acima ou abaixo do parágrafo;  

IV) Título centralizado, totalmente em caixa alta (letras maiúsculas) e em negrito 

(exemplo: TÍTULO DO TRABALHO);  

V) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, observado o espaço de 01  (uma) 

linha entre o título e o nome dos autores, alinhado à direita, em itálico,  sendo que, nos 

casos de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em  linhas diferentes, na 

ordem alfabética do primeiro nome, sem linha separando-os (exemplo: Nome do 

Autor);  

VI) Titulação do(s) autor(es) feita em nota de rodapé, juntamente com indicação  da 

instituição de fomento à pesquisa, caso presente, além da indicação do e-mail e  telefone 

do autor e link para currículo em plataforma Lattes, caso possua, nesta ordem;  

VII) Indicação do eixo temático (v. Item 3.2) no qual o trabalho se insere, escrita  

abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), respeitado o espaço de 01 (uma) linha entre  os 

dois elementos, alinhada à esquerda;  

VIII) Palavras-chave escritas abaixo da indicação do eixo temático, respeitado o  espaço 

de 01 (uma) linha entre os dois elementos, em letras minúsculas (com exceção de nomes 

próprios) em itálico no número máximo de 05 (cinco),  separadas por ponto-vírgula 

seguidos da palavra “Resumo” em negrito (exemplo: Resumo: exemplo; João da silva);  

IX) Texto do resumo com recuo de primeira linha (parágrafo) igual a 1,5cm,  

justificado, sem a inserção de qualquer linha em branco entre os parágrafos,  devendo o 

texto vir abaixo das palavras-chave, respeitado o espaço de 01 (uma)  linha entre o texto 

e as palavras-chave.  

4.2.1 No nome do arquivo “.doc” enviado deverá constar o sobrenome do(s) autor(es) 

em letras maiúsculas e o título do artigo (exemplo: SILVA, Maria; SOUZA,  João de. 

Título do trabalho);  



4.3 A relação dos resumos selecionados para a apresentação oral será divulgada até o 

dia 02 de abril, por e-mail endereçado aos autores e no blog 

<http://horizontesufpr.wordpress.com/>;  

  

5. Da apresentação  

5.1 A exposição oral dos trabalhos se dará nas tardes dos dias 09 e 10 (quarta  e quinta-

feiras) de abril de 2014, integrando a programação do Seminário Horizontes 2014, 

podendo haver alterações nos horários e datas, a critério da organização do evento; 

 5.2 A duração das exposições é de 10 minutos por trabalho, podendo haver debate na 

sequência das apresentações ou, ao final, debate global, a depender do facilitador;  

5.3 Em caso de coautoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos um dos autores 

no momento da exposição;  

5.3 As apresentações serão condensadas em Grupos de Trabalhos a depender da 

quantidade de artigos enviados seno no mínimo um GT e no máximo um GT para cada 

tema dispostos nos três dias;  

6. Disposições finais  

6.1  Qualquer alteração realizada neste edital será comunicada em tempo hábil no blog 

< http://horizontesufpr.wordpress.com/  

6.2 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no blog 

<http://horizontesufpr.wordpress.com/>  

6.3 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pelos organizadores do 

Seminário Horizontes 2014 e as solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser 

formalizadas pelo e-mail < horizontesufpr@gmail.com> 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Curitiba, 05 de março de 2014 

 

 


