CHAMADA DE TRABALHOS
IV CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO
REGRAS DE ENVIO DE RESUMOS E DE TRABALHO COMPLETO

Está aberta a chamada para comunicações de trabalhos do IV CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL
E DE GÊNERO, a ocorrer na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em Belo Horizonte, entre os dias 15 e 18 de junho de 2022.
Serão aceitas propostas de trabalhos de estudantes de graduação e de pós-graduação,
professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores de todas as áreas do conhecimento.
As propostas de trabalho devem ser enviadas na forma de resumo para o e-mail
congressodiverso@gmail.com até o dia 31 de março de 2022. Os artigos completos
devem ser enviados até o dia 15 de agosto de 2022.

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E TRABALHOS COMPLETOS
IV CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO
1. DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
1.1.

O idioma dos resumos deverá ser português, inglês ou espanhol.

1.2.

O período de submissões de resumos tem término no dia 31 de março de 2022.

1.3.

O resumo deve ser escrito com fonte Times 12, todas as margens deverão ter 2,5 cm e o
espaçamento deverá ser de 1,5. O texto deverá estar justificado e a configuração das
páginas em papel A4. O resumo deverá conter entre 3 e 4 páginas, incluindo as referências
bibliográficas. Devem ser observadas as normas da ABNT. Não receberemos, nesta fase,
artigos completos.

1.4.

O arquivo digital para submissão do resumo deverá estar exclusivamente nos formatos:
(.doc) ou (.docx).

1.5.

Resumos em coautoria serão aceitos com até o máximo de três pessoas autoras, sendo
que a apresentação oral deverá ser realizada por, pelo menos, uma delas. A apresentação
será certificada apenas para a(s) pessoa(s) autora(s) que participar(em) do GT
correspondente, sem prejuízo da publicação do resumo com menção a todas as pessoas
coautoras.

1.6.

Cada resumo deve indicar um Grupo de Trabalho para sua discussão. O Comitê
Científico do Congresso já propôs GTs que podem ser acessados no site do Diverso,

na aba do Congresso: http://www.diversoufmg.com/congresso.html e novos GTs
serão incluídos até o dia 10 de janeiro de 2022, sempre nesse site.
1.7.

Cada resumo deve ser enviado pelo e-mail congressodiverso@gmail.com, indicando no
assunto do e-mail “RESUMO DE TRABALHO PARA O GT (NOME DO GT)”. No corpo do email, deve ser informado: 1) título do trabalho; 2) GT para apresentação; 3) nome
completo da(s) pessoa(s) autora(s); 4) instituição/cidade de origem; 5) e-mail e telefone
de contato.

1.8.

Os resumos enviados serão avaliados por comissão científica composta por pessoas
doutoras de várias áreas do saber e a lista dos aprovados será divulgada até o dia 25 de
fevereiro, nos canais virtuais do Diverso (Instagram e Site).

1.9.

Os resumos serão avaliados segundo os seguintes critérios: a) clareza dos objetivos
do trabalho; b) relevância do tema e a aderência às propostas do GT escolhido; c)
coerência dos argumentos teóricos e da metodologia utilizada; d) qualidade do
desenvolvimento e/ou das conclusões da pesquisa; e) adequação e relevância da
bibliografia utilizada.

1.10.

Apenas poderão fazer a apresentação oral do resumo aprovado aquelas pessoas que
fizerem sua inscrição para participação no Congresso. Resumos aprovados cujas pessoas
autoras não tiverem feito as inscrições não poderão ser apresentados e certificados.
(Lembramos que as inscrições estarão abertas a partir do dia 10 de janeiro de 2022 até
o esgotamento das 600 vagas disponíveis).

1.11.

Serão aceitas até duas propostas de trabalho por pessoa autora.

1.12.

Caso haja interesse na apresentação de trabalhos em formatos diferentes do descrito no
presente edital (como poemas, performances artísticas, curtas, etc.) a(s) pessoa(s)
interessada(s) deverá(ão) encaminhar um e-mail para a comissão organizadora
(congressodiverso@gmail.com) com a proposta de trabalho, especificando o formato e a
indicação do GT no qual gostaria de apresentar.

2.

ANÁLISE E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS

2.1. Serão aceitos trabalhos completos para avaliação e possível publicação nos Anais do
Congresso das comunicações efetivamente apresentadas em um dos Grupos de Trabalho
do IV Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero por pelo menos uma das pessoas
autoras.
Atenção: Somente serão aceitos trabalhos completos de pessoas que tenham tido seus
resumos aprovados, tenham feito sua inscrição e tenham apresentado oralmente seus
trabalhos em um dos Grupos de Trabalho do Congresso.

2.2. Os trabalhos completos deverão ser enviados até o dia 15 de agosto de 2022, em arquivo
formato .doc ou .docx, por e-mail para congressodiverso@gmail.com, com o título
“TRABALHO COMPLETO CONGRESSO GT (NOME DO GT APRESENTADO)”. No corpo do email, deve ser informado: 1) título do trabalho; 2) GT em que foi apresentado; 3) nome
completo da(s) autora(s) e autore(s); 4) instituição/cidade de origem; 5) e-mail e telefone
de contato; 6) termo de cessão de direitos preenchido e assinado (conforme modelo do
Anexo I).
2.3. O envio de trabalho completo não garante publicação nos anais. Os trabalhos
completos serão avaliados pela comissão científica multidisciplinar composta
exclusivamente por pessoas doutoras e doutorandas, que divulgará até o dia 15 de
outubro de 2022 o resultado final. Os Anais do Congresso serão editados e publicados em
até seis meses após a realização do evento, em livros digitais com ISBN e DOI.
2.4. O trabalho completo deverá ser inédito, não podendo ter sido publicado anteriormente.
2.5. O trabalho completo deverá ser escrito com fonte Times New Roman, tamanho 12, com
espaçamento entrelinhas de 1,5, sem espaço entre parágrafos. As citações longas, que
tenham mais de 3 linhas, deverão ser grafadas em tamanho 10 e recuadas em 4 cm em
relação à margem esquerda. As notas de rodapé também devem estar em tamanho 10. As
margens esquerda e inferior deverão ter 3 cm e direita e superior deverão ter 3 cm. O texto
deverá estar justificado e a configuração das páginas deverá ser Papel A4.
2.6. As referências bibliográficas devem ser citadas no corpo do texto com indicação do
sobrenome, ano e página de publicação (sistema autor/data). As notas de rodapé devem
ser evitadas. Referências bibliográficas completas deverão ser apresentadas em ordem
alfabética no final do texto, de acordo com as normas da ABNT (NBR-6023).
2.7. O trabalho completo deverá conter no máximo 45.000 caracteres (contando os
espaços), o que significa aproximadamente 15 páginas, incluídos o resumo em português,
o abstract em inglês ou espanhol, as palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento, a
conclusão e as referências bibliográficas.
2.8. A não observância de qualquer uma das regras aqui expostas implicará a não aceitação do
trabalho para publicação.

3. CASOS OMISSOS
3.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo comitê científico do IV Congresso de Diversidade
Sexual e de Gênero.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021

ANEXO I: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Modelo:

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Autorizo a publicação do artigo completo intitulado (TÍTULO COMPLETO DO TRABALHO) nos
Anais do IV CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO.
Declaro que o conteúdo do artigo é inédito e de minha autoria, em relação ao qual assumo
qualquer responsabilidade civil ou penal perante terceiros.
Por esse instrumento, cedo ao DIVERSO UFMG e aos organizadores dos Anais do IV CONGRESSO
DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, a título gratuito, os direitos patrimoniais do trabalho
acima mencionado para publicação.

Local e data.

_________________________________
NOME COMPLETO
EMAIL | TELEFONE
CPF

(todas as pessoas autoras devem assinar, informar o nome completo, email, telefone e CPF)

