
 



II Seminário MaRIas IRI-USP 

Movimentando Gênero nas Relações Internacionais 
 

 

 

 

Chamada de trabalhos 
 

Esta chamada emprega o feminino - "graduadas", “mestrandas”, “doutorandas” etc.  

para referir-se a pessoas de diferentes gêneros. 

Nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 será realizado o II Seminário MaRIas: 

Movimentando Gênero nas Relações Internacionais. As apresentações de trabalhos serão 

totalmente online, por meio de plataforma digital. 
 

Seguindo a proposta da primeira edição deste evento, o II Seminário MaRIas: 

Movimentando Gênero nas Relações Internacionais busca dar continuidade aos estudos 

de gênero como temática nas Relações Internacionais. Incorporando, este ano, a tônica  

dos movimentos. Falaremos, portanto, dos movimentos teóricos de gênero na academia, 

dos movimentos de gênero na sociedade e, também, dos movimentos físicos de pessoas, 

de bens e conhecimentos que foram interrompidos, dificultados ou adaptados durante a  

pandemia da COVID-19 

Assim, convidamos todas as discentes (graduandas e pós-graduandas), docentes e 

pesquisadoras a se apropriarem desse espaço e desenvolverem esse debate, submetendo 

suas pesquisas em andamento ou concluídas para apreciação na segunda edição do 

Seminário MaRIas. Nosso objetivo é promover a divulgação das pesquisas do tema, bem 

como oferecer às autoras comentários e/ou críticas que auxiliem no desenvolvimento de 

seus trabalhos. Além disso, o seminário se propõe integrar as cientistas da área, e as  

demais discentes e docentes que tenham interesse em conhecer mais sobre o tema, por  

isso aceitaremos inscrições para para ouvintes, posteriormente. 

Enquanto isso, para as interessadas em submeter trabalhos, o processo de inscrição e de  

submissão das propostas será realizado totalmente online. Por meio de um formulário de 

inscrição que pode ser acessado pelo seguinte link: 

https://forms.gle/h9gUxweA1fWhdjZj8 

Recomenda-se, por fim, que no ato da inscrição seja feita uma leitura atenta das regras  

para a submissão dos trabalhos. Já que somente serão analisados os trabalhos que 

estiverem dentro das regras indicadas neste edital e que forem submetidos dentro do 

prazo. 
 

 

1. REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  
 

Os resumos deverão ser submetidos na inscrição pelo link disponibilizado até o dia 13 de 

setembro de 2021, às 23h59 (horário de Brasília), conforme as regras abaixo. 
 

Haverá apenas uma modalidade de apresentação: painel. Nessa modalidade, podem ser 

apresentados trabalhos em desenvolvimento ou completos, sejam eles artigos, projetos,  

dissertações ou teses. 

https://forms.gle/h9gUxweA1fWhdjZj8


Idiomas: 

As propostas de trabalho para apresentação podem ser enviadas em português, inglês ou 

espanhol. 

 

Número de trabalhos submetidos: 

Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho como autora ou coautora (no 

máximo 3 pessoas por trabalho). Todas as autoras poderão apresentar e receber certificado 

de participação. 

 
Painel: 

Todos os painéis serão compostos por três ou quatro apresentadoras de trabalhos, uma  

coordenadora e uma debatedora. As apresentações serão realizadas por meio de 

plataforma digital a ser indicada e terão duração total de aproximadamente 2 horas, sendo 

pelo menos 30 minutos para debate aberto, após apresentações e comentários da 

debatedora. A duração das exposições de cada trabalho em painel será de até 15 minutos 

por expositora. 

 

Ouvintes: 

As inscrições para ouvinte serão realizadas por painel após a divulgação da programação 

completa, por meio de um formulário específico divulgado no site do evento. 
 

2. REGRAS ESPECÍFICAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  

 
2.1. Quem poderá submeter as propostas? 

As propostas poderão ser enviadas por graduandas, graduadas, mestrandas, mestras,  

doutorandas e doutoras de Relações Internacionais ou áreas afins. 

 
2.2. Orientações para submissão das propostas 

As propostas devem ser encaminhadas sob a forma de Trabalho para Apresentação em 

Painel. No ato da inscrição a proponente deverá incluir no formulário de inscrição, já  

indicado acima, uma pequena descrição de seu trabalho, nos campos específicos que irão 

requerer as seguintes informações: 

 
I. Título da pesquisa, contendo até 200 caracteres com espaço; 

II. Área(s) Temática(s) a que se vincula (prioritária e secundária, se houver); 

III. Informações sobre os(as) demais autores(as), se existirem; 

IV. Resumo simples (abstract) de até 300 palavras, que contenha obrigatoriamente (sob 

pena de recusa da proposta): 

i. Definição clara do objeto, dos objetivos e da pergunta de pesquisa; 

ii. Síntese da metodologia ou forma de abordagem da pesquisa e suas fontes; 

iii. Principais resultados obtidos (completos ou parciais), de acordo com os 

objetivos propostos; 

 

2.3 Áreas Temáticas 

As áreas temáticas para as apresentações dos trabalhos se dividem nas vertentes a seguir. 

 
· Segurança, Defesa e Estudos de paz 
· Política Externa 

· Meio Ambiente e desenvolvimento 

· Direitos Humanos 



· Teoria das Relações Internacionais 

· Economia Política Internacional 
· Instituições e Regimes Internacionais 

· Direitos sexuais reprodutivos e a violência contra a mulher 
· Representação política feminina 

· Violência em regiões de conflito 

· Políticas Públicas 
· História das Relações Internacionais 

 
Lembramos, ainda, que a inscrição deve ser realizada até o dia 13 de setembro de 2021, 

até às 23:59 (horário de Brasília - GMT 3). 
 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 
I. Adequação com o tema do Seminário 

II. Atualidade, originalidade e relevância do tema 

III. Pertinência do título e qualidade do resumo 

IV. Delimitação do objeto e problematização 

V. Contextualização teórica e conhecimento da bibliografia relativa ao campo de 

pesquisa 

VI. Clareza, pertinência e consecução dos objetivos 
 

4. ENVIO DO TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO  

 
Após o aceite do trabalho, notificadas por e-mail, as autoras se responsabilizarão pelo 

pagamento da taxa de inscrição e envio do resumo expandido em plataforma digital a ser 

indicada, posteriormente. Tais submissões deverão ser realizadas até o dia 17 de outubro 

de 2021 e o arquivo para envio deve ser nomeado APENAS com o nome completo da  

participante. O não cumprimento das regras dispostas neste edital poderá ocasionar a  

suspensão do trabalho. 

 

4.1 Sobre o formatação do resumo expandido: 

Página: A4 (29,7 x 21cm) 

Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm 

Fonte: Times New Roman 

Espaçamento entre linhas: 1,5cm 

Estrutura sugerida: introdução, objetivos, desenvolvimento e conclusão 

Referências bibliográficas: formato ABNT com tamanho da fonte 12 pt. 

Número páginas: entre 4 e 7 + capa + referências bibliográficas 

 

4.2 Sobre as informações na capa do trabalho: 

Nome do Evento 

Data 

Título do Trabalho em letras maiúsculas e em negrito (Idêntico ao título da proposta 

aprovada) 

Nome completo e instituição da autora 

 
4.3 Sobre o formato de envio do texto: 

Envio do resumo em formato aberto: PDF 

O arquivo do texto completo a ser submetido deverá alcançar o tamanho máximo de 3MB 

incluindo ilustrações, bibliografia, notas de rodapé, tabelas, paginação. 



Salientamos que haverá emissão de certificados para as/os participantes do evento. 
 

5. VALORES DE INSCRIÇÃO  

 
O pagamento, realizado somente após a aprovação do trabalho, deverá ser efetuado até o 

dia 17/10/2021 através de plataforma digital a ser indicada. Quantos aos valores, a  

inscrição seguirá o estabelecido na tabela abaixo: 

 

Nível acadêmico Valores 

Graduandas e Graduadas R$ 15,00 

Pós-graduandas, Mestras e Doutoras R$ 20,00 

 
Já as estudantes, que por razões socioeconômicas, não possam realizar o pagamento da 

inscrição pedimos que entre em contato pelo e-mail da organização do seminário 

(seminariomariasiriusp@gmail.com) requerendo a isenção da taxa. 
 

6. CRONOGRAMA  

 
Formulário de Inscrição: de 01/08/2021 a 13/09/2021 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 04/10/2021 

Prazo para pagamento: 17/10/2021 

Prazo final para envio dos Resumo Expandidos: 17/10/2021 

Divulgação da programação completa do evento: 25/10/2021  

Inscrição para ouvintes: 25/10/2021 a 05/11/2021 

Realização do evento: 8 a 12 de novembro de 2021 

 
Qualquer dúvida estaremos a disposição por meio do email: 

seminariomariasiriusp@gmail.com 

 

São Paulo, 01 de agosto de 2021. 

MaRIas 
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