
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

III ENCONTRO NACIONAL DAS MULHERES NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS 

1. O envio, por meio de resumo expandido, das propostas trabalhos a serem 

apresentados no evento, devem ser feitos por apenas uma(um) de suas(seus) 

autoras(es) exclusivamente pela página do doity (https://doity.com.br/iii-encontro-

nacional-das-mulheres-nas-ciencias-criminais), na secção intitulada “recebimento 

de trabalhos”.  

2. A data limite para o envio da proposta de trabalho através do resumo expandido 

será no dia 10 de março de 2019. 

3. O resultado da avaliação dos trabalhos está previsto para ser enviado ao e-mail 

das(os) autoras(es) até o dia 15 de março de 2019, através do qual será 

informada(o) sobre sua aceitação, rejeição ou aceitação mediante alterações 

propostas. 

4. Para que a proposta de trabalho seja submetida à avaliação, não é obrigatória a 

inscrição dos(as) autores(as) no site do evento. Contudo, após a aprovação, a 

inscrição, bem como o pagamento da taxa, são indispensáveis para a 

apresentação do trabalho, assim como para a emissão dos certificados individuais 

das(os) autoras(es). 

5. O envio do(s) resumo(s) representa o compromisso definitivo de suas(seus) 

autoras(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento em horário e 

local a ser comunicado. O conteúdo do trabalho e da apresentação é de total 

responsabilidade das(os) autoras(es). 

6. Cada autora(o) poderá ser autor principal de apenas um trabalho e coautora(o) 

de outro, podendo estar vinculados a GTs distintos ou ao mesmo. Cada trabalho 

deverá ter uma(o) autora(o) e, no máximo, duas(dois) coautoras(es). 

7. O certificado de apresentação do(s) trabalho(s) será enviado ao e-mail das(os) 

autoras(os) que estejam regularmente inscritos e efetivamente o(s) apresentaram 

no horário e local previamente designados pela organização do evento.  
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Diretrizes para submissão de resumos 

8. No ato da inscrição, o autor principal deverá enviar o resumo em formato PDF 

seguindo as seguintes disposições:  

❖ O resumo deverá iniciar com o título do trabalho em caixa alta, seguido dos 

nomes completos das(os) autoras(es), palavras-chave, corpo do resumo e um 

breve currículo das(os) autoras(es) em nota de rodapé; 

❖ Os currículos das (os) autoras(es) devem ser redigidos com letras tamanho 10, 

e conter: titulação máxima, vínculo institucional, e-mail para contato e demais 

informações julgadas relevantes pelo autor, prezando-se pela concisão; 

❖ O corpo do resumo deverá conter: introdução; objetivos; metodologia; 

resultados (ainda que parciais) e considerações finais; 

❖ O resumo não deverá ultrapassar três laudas e deverá obedecer a seguinte 

formatação: página A4; margens superior e esquerda de 3,0cm e inferior e 

direita de 2,0cm. Deve ser empregada fonte Time New Roman, corpo 12 e 

justificado (exceto no título que deve estar centralizado e nos nomes dos 

autores que devem estar alinhados à direita). O espaçamento entre as linhas 

deverá ser de 1,5. 

9. Ainda no ato da inscrição, o autor principal deve vincular seu resumo a um dos 

Grupos de Trabalho (GT) do evento: 

GT1: Epistemologia Feminista nas Ciências Criminais 

Este grupo de trabalho tem por objetivo reunir estudos que abordem novas formas 

de construção de saberes sobre a condição das mulheres nas sociedades 

patriarcais, marcadas pelas desigualdades de gênero, raça e classe, elementos 

centrais para uma perspectiva interseccional. 

GT2: Mulheres, sexualidade e violências 

Este grupo de trabalho tem por objetivo reunir estudos sobre as muitas formas de 

violência contra as mulheres, considerando a pluralidade de identidades de gênero 

e as diversas formas, reais ou simbólicas, que as violências são dirigidas às 

mulheres numa perspectiva interseccional. 

GT3: Mulheres e sistema de justiça criminal 

Este grupo de trabalho tem por objetivo reunir estudos que abordem a relação das 

mulheres com o sistema de justiça criminal, seja na condição de vítimas ou autores 

de crimes, o que envolve a complexa condição do sistema prisional, numa 

perspectiva interseccional. 

10. Os resumos aceitos serão publicados nos anais do evento, não sendo 

requerido o envio posterior dos trabalhos completos. 

11. Mais informações sobre o evento estão disponíveis em seu endereço 

eletrônico: https://www.doity.com.br/iii-encontro-nacional-das-mulheres-nas-

ciencias-criminais 
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