
Promoção: Curso de Direito e Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Práticas 

Socioculturais e Desenvolvimento Social 

Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ 

 

 

 

I SEMANA FEMINISTA 

I MOSTRA INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DE GÊNERO E FEMINISMOS  

06 a 09 de outubro de 2020 

 

 

REGULAMENTO DA I MOSTRA INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DE 

GÊNERO E FEMINISMOS  

 

A I Mostra Interdisciplinar de Estudos de Gênero e Feminismos, promovida pelo Curso de 

Graduação em Direito da Unicruz, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Práticas 

Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado, Grupo de Pesquisa 

Jurídica em Cidadania, Democracia e Direitos Humanos (GPJUR), Núcleo de Ação Pró-

Direitos Humanos (NAPDH) e Laboratório de Estudos em Práticas Socioculturais 

Interdisciplinares (LEPSI) acontecerá no dia 09 de outubro de 2020, das 14h às 17h30min, em 

salas do Google Hangouts Meet. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1 - O período de submissões de trabalhos encerra-se no dia 29 de setembro de 2020.  

Art. 2 - Para submeter o trabalho é necessário que, no mínimo, o autor-apresentador ou 

autora-apresentadora esteja inscrita(o) na I Semana Feminista.  

 

 

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Art. 3 - Cada autor(a)-apresentador(a) poderá submeter até 2 trabalhos, com no máximo 5 co-

autores(as). 

Art. 4 – Deverá haver identificação do(a) apresentador(a) no trabalho (nome sublinhado). 

Art. 5 - A submissão de trabalhos deverá seguir o formato de Resumo Expandido ou de 

Artigo, conforme os modelos disponíveis na página do evento. 

Art. 6 - É preciso efetuar o download do modelo de Resumo Expandido ou de Artigo e inserir 

o conteúdo do resumo expandido ou artigo, sem comprometer a formatação do arquivo, ser 

salvo e enviado em arquivo Word, pelo Google Forms, disponível aqui: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1IXh0PAiurTcixTU4ALu5o81PBpo7bZWAT

GmJkc1G0OviiA/viewform?usp=sf_link 

Parágrafo único: Para a apresentação do trabalho, ao menos um/a dos(as) Autores(as) deverá 

estar inscrito/a no Evento. O comprovante de inscrição deve ser encaminhado, por e-mail, 

juntamente com o trabalho 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1IXh0PAiurTcixTU4ALu5o81PBpo7bZWATGmJkc1G0OviiA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1IXh0PAiurTcixTU4ALu5o81PBpo7bZWATGmJkc1G0OviiA/viewform?usp=sf_link
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DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Art. 7 - Os resumos expandidos deverão ter no mínimo 3 páginas e no máximo 5 páginas, 

apresentando: introdução, resultados e discussões, considerações finais e referências, 

conforme modelo de Resumo Expandido. 

Art. 8 - Os artigos deverão ter no mínimo 6 páginas e no máximo 12 páginas, apresentando: 

resumo (até 150 palavras, espaçamento simples, tamanho de fonte 10), três (3) palavras-chave 

(espaçamento simples, tamanho de fonte 10, separadas por ponto), introdução, 

desenvolvimento, considerações finais e referências. 

 

 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 9 - Os trabalhos submetidos dentro do prazo acima estipulado serão avaliados pelo 

Comitê Científico do Evento. 

Art. 10 - Os trabalhos que não atenderem as especificações exigidas serão desclassificados e 

os/as autores/as comunicados por e-mail. 

Art. 11 - A divulgação dos resultados das avaliações será publicada na página oficial do 

evento, no dia 02 de outubro de 2020, bem como será enviada carta de aceite, por e-mail, aos 

autores. 

 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E CERTIFICAÇÃO 

Art. 12 - Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados pelo Google Hangouts Meet, pelo 

autor identificado no ato da submissão do trabalho, no dia 09 de outubro de 2019, a partir das 

14h. 

Art. 13 - Os trabalhos deverão ser apresentados oralmente em plenária, com o tempo máximo 

de 10 minutos por trabalho, com mais 5 minutos para contribuições da audiência.  

Art. 14 - O link de apresentação pelo Google Hangouts Meet e o horário das apresentações 

serão divulgados, por e-mail e na página do evento, até o dia 02 de outubro de 2020 

Parágrafo único. Não será permitida nenhuma modificação de data ou turno das 

apresentações. 

Art. 15 - Somente receberão Certificado de Apresentação os autores cujos Trabalhos 

efetivamente forem apresentados e que tiveram efetuado o pagamento da inscrição no Evento.  
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DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 16 - Somente serão publicados nos Anais do Evento os trabalhos que forem efetivamente 

apresentados na data estipulada e cuja inscrição dos autores estiver paga. 

Art. 17 - Os autores dos melhores artigos completos serão convidados a publicar o artigo em 

livro impresso ou e-book, com custo adicional ao da inscrição no evento, que deverá ser 

acordado com os autores. 

Parágrafo único. O livro será publicado até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18 - Qualquer outro caso não previsto neste regulamento será resolvido pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

Cruz Alta, 13 de agosto de 2020. 

 

 

Comissão Organizadora 

 

Nariel Diotto 

Raquel Buzatti Souto 

Aline Antunes Gomes 

Angela Simone Pires Keitel 

Tiago Anderson Brutti 

Fábio César Junges 
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