
 

 

 

DIVERSIDADE EM AÇÃO 

 

I SEMINÁRIO DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

HUMANIDADES, DIREITOS & OUTRAS LEGITIMIDADES 

(DIVERSITAS/FFLCH/USP) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2020 será realizado, nas dependências da Casa 

de Cultura Japonesa, o evento Diversidade em Ação - I Seminário Discente do Programa 

de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades 

(Diversitas/FFLCH/USP). 

O seminário tem por finalidade estimular a apresentação e a discussão das 

pesquisas em andamento no Programa, incentivando o debate público, a partilha de 

conhecimentos e a promoção de comentários e críticas para aprimoramento dos trabalhos 

em desenvolvimento. 

Aos participantes do Seminário será conferido certificado de participação. 

Ademais, o artigo final referente à apresentação será publicado em e-book validado com 

o International Standard Book Number (ISBN).  

Por fim, a participação no evento contará com registro em anais no site 



Conferências da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais (FFLCH).  

Convidamos, para tanto, todas/os discentes e egressos do Programa de Pós-

Graduação do Núcleo a apresentarem propostas de trabalho, conforme as diretrizes deste 

edital. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

a) A comunicação deverá ser produzida especificamente para esse evento. 

b) As inscrições de propostas de trabalho para o Diversidade em Ação - I Seminário 

Discente do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras 

Legitimidades (Diversitas/FFLCH/USP) estão abertas para todos os discentes regulares 

e egressos do Programa. 

c) São considerados discentes regulares aqueles que estão atualmente matriculados nos 

cursos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado do Programa. 

d) São considerados egressos aqueles que já defenderam seus trabalhos e obtiveram o 

respectivo título. 

e) As inscrições são gratuitas. 

f) Será aceita apenas uma proposta de trabalho por participante. 

g) As inscrições devem ser realizadas mediante o preenchimento de todos os itens do 

formulário disponível no site do evento. 

h) No formulário serão solicitadas do requerente as seguintes informações 

1-Linha de Pesquisa à qual a proposta se coaduna. O requerente deverá selecionar, 

nesse campo, uma ou mais das seguintes linhas de pesquisa:  

1.1-Poderes e intervenções 

1.2-Gênese e gestão de políticas públicas. 

1.3-Etnocentrismo: natureza e cultura. 

2- Título da comunicação. 

3-Nome da/o requerente. 

4- Contatos de e-mail e telefone da/o requerente. 

5-Situação acadêmica da/o requerente: mestrando, doutorando ou pós-

doutorando, mestre, doutor ou pós-doutor. 

5-Número USP (NUSP). 

6-Nome do docente responsável pela orientação de pesquisa em andamento. 

(campo não obrigatório) 



7-Cinco palavras chaves referentes à pesquisa. 

8-Se a/o requerente necessitará de recursos de acessibilidade e quais são esses. 

9-Se a/o requerente necessitará de recursos especiais para sua apresentação 

(dispositivos para vídeo-comunicação à distância, equipamentos para projeção de 

conteúdo audiovisual, intérprete etc). 

10-Resumo da comunicação contendo 100 e 200 palavras 

i) a abertura das inscrições pelo preenchimento do formulário tem início em 16/03/2020 

de 2020 e se encerra impreterivelmente em 21/06/2020. 

j) As inscrições para ouvintes com direito a certificação encerram-se no dia 20/08/2020 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os requerentes autodeclarados indígenas e/ou surdos 

podem optar por enviar um link de arquivo audiovisual no espaço destinado ao 

resumo. 

 

 

2. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

a) Os parâmetros de avaliação das propostas obedecerão aos seguintes critérios: 

1) Adequação da proposta de trabalho à linha de pesquisa e aos propósitos do 

Diversitas. 

2) Contribuição para a linha de pesquisa e para o Diversitas. 

3) Relevância do assunto da pesquisa. 

4) Coerência e coesão textual dos conteúdos descritos no resumo. 

b) A divulgação dos resultados da avaliação será efetuada no dia 15 de agosto de 2020 

por e-mail. 

e) A programação completa do Seminário, incluindo a distribuição das apresentações dos 

aprovados nas datas do evento será divulgada no dia 1 de setembro de 2020 na página 

do evento. 

 

3. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

a) Os resumos referentes à proposta de apresentação deverão ser enviados até o dia 2 de 

outubro de 2020 pelo e-mail seminariodiversitas@gmail.com. 

b) No campo assunto do e-mail, a/o requerente deverá registrar Resumo expandido-

Nome completo da/o requerente. 



c) O resumo deverá ser enviado como arquivo anexo num dos seguintes formatos: doc, 

docx ou odt. 

e) O resumo deverá conter de 360 a 720 palavras. 

f) O resumo deverá obedecer ao seguinte padrão: 

1)  Folha: A4, com 2, 5 cm de margens superior e inferior e 3,0 cm de margens 

esquerda e direita. 

2) Fontes: Times New Roman 12. 

3) Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas. 

g) O conteúdo do resumo deverá incluir, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

1) Nome da/o requerente. 

2) Título atual da comunicação (o mesmo informado no formulário) 

3) Tema da comunicação. 

4) Hipóteses levantadas. 

5) Metodologia aplicada ao tema. 

6) Considerações finais. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

a) As propostas selecionadas serão apresentadas entre os dias 26 e 27 de setembro de 

2020 nos períodos da manhã, tarde e noite. 

b) As mesas serão compostas pelos discentes aprovados e presidida por um docente. 

c) Cada discente contará com 15 minutos para apresentação de sua proposta. 

d) Após a realização das apresentações da mesa, terá início o debate com os ouvintes sob 

direção do presidente da mesa, com duração prevista de uma hora. 

 

5. DOS CERTIFICADOS 

 

a) O recebimento de certificados aos apresentadores será efetuado após as apresentações 

via e-mail. 

b) Somente serão remetidos certificados às/aos discentes que, aprovados no processo 

seletivo, tenham efetuado a apresentação de sua pesquisa dentro dos parâmetros deste 

edital. 

c) A publicação do texto no e-book e nos anais no site da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Sociais (FFLCH) fica igualmente condicionada à prévia e efetiva apresentação 



da/o trabalho na mesa de debate para o qual foi designada/o.  

 

6. DA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

a) À/ao participante que cumpriu os ritos de apresentação de sua pesquisa conforme as 

determinações deste edital, estará franqueada a possibilidade, não obrigatória, de envio 

de artigo relacionado à comunicação à Comissão Organizadora, a qual produzirá, com 

esse material, uma publicação em e-book validado com o International Standard Book 

Number (ISBN). 

b) O artigo deverá ser enviado até o dia EM DEFINIÇÃO pelo e-mail 

diversidadeemaçao@gmail.com. Não serão recebidos artigos após a data limite. 

c) No campo assunto, a/o requerente deverá registrar Artigo-Nome da/o participante. 

d) O artigo deverá ser enviado nos arquivos anexos num dos seguintes formatos: doc, 

docx ou odt. 

e) O artigo deve seguir as seguintes prescrições:  

1) Capa contendo, nessa exata ordem, a/s linha/s de pesquisa, o título atual da 

pesquisa, o nome da/o discente, sua titularidade (mestrando, doutorando ou pós-

doutorando) e o nome do da/o orientador/a. 

2) A primeira página deverá apresentar, precisamente nessa sequência, o resumo 

da pesquisa (entre 250 e 500 palavras), três a cinco palavras-chave, o Abstract 

(contendo entre 250 e 500 palavras) e três a cinco key words. 

3) O artigo, desenvolvido nas páginas seguintes, deverá discriminar os seguintes 

elementos: objeto da pesquisa, objetivos e problemas referentes a ela, hipóteses 

preliminares e suas justificativas, metodologia aplicada à investigação do objeto, 

conclusões preliminares e referências bibliográficas sucintas. 

4) Referências, citações e notas de rodapé deverão obedecer às normas ABNT. 

5) O artigo deverá conter de 5.000 a 7.500 palavras/12.300 a 17.500 caracteres, 

contado espaços/ 10 a 15 páginas. 

f) O artigo deverá seguir o seguinte padrão: 

1)  Folha: A4, com 2, 5 cm de margens superior e inferior e 3,0 cm de margens 

esquerda e direita. 

2) Fontes: Times New Roman 12. 

3) Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas. 

 



7. OBSERVAÇÕES ESPECIAIS 

 

a) Casos excepcionais e situações não previstas nesse edital devem ser encaminhadas 

pelo e-mail seminariodiversitas@gmail.com. 

b) No campo assunto, o requerente deverá registrar Situação não prevista-Nome do 

requerente/participante. 

c) No corpo do texto, o requerente/participante deverá descrever sua solicitação, à qual a 

Comissão providenciará resposta. 

 

8. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Anne Elise de Oliveira Candal  

Amanda Gabriela Jesus Amparo  

Cleiton Donizete Corrêa Tereza  

Everton Roberto de Oliveira  

Gabriel de Oliveira Morais  

Gisela Domschke  

Hugo Nogueira Neto  

Ivan F  

Lilian Prado Pereira  

Luana Costa  

Lucca Amaral Tori  

Luiz Carlos Checchia  

Marcio Bustamante  

Priscila Silva Queiroz Cevada  

Yasmin Falcao  

Sérgio José Custódio  

Maria Teresa Casadei  

Mariana Vieira   

Júlio César Cirilo  

Flaviana  

Felipe Brito  

Renato  

 

SUBCOMISSÕES 

 

Comissão de comunicação (páginas/web, etc.): Everton, Gabriel, Luana, Anne, Renato 

Comissão de Inscrição: Márcio, Lucca, Yasmin, Flaviana, Gabriel, Cleiton 

Comissão de seleção de resumos: Amanda, Hugo, Lilian, Júlio, Gisela, Lucca, Maria 

Teresa, Sérgio, Luiz, Ivan, Cleiton 

Comissão de produção executiva (pré-produção, contato com professores, organização 

geral): Amanda, Mariana, Márcio, Yasmin, Anne, Priscila, Luiz, Felipe Brito 

Produção de campo: Quem estiver no evento 

Comissão Editorial (Anais etc.): Júlio César, Lilian, Sérgio, Maria Teresa, Mariana, 

Everton, Gisela, Priscila, Ivan 

 

 

 



ANEXO 

 

Cronograma do Diversidade em Ação - I Seminário Discente do Programa de Pós-

Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades 

(Diversitas/FFLCH/USP) 

 

Divulgação da convocatória: 09 de março 

Inscrição no seminário mediante preenchimento de formulário (para apresentação de 

trabalhos): 16 de março até 21 de junho (prorrogável até 25 de junho) 

Inscrição para ouvintes: 16 de março até 20 de agosto (prorrogável até 30 de agosto) 

Divulgação dos resumos aprovados: 15 de agosto 

Prazo de submissão de resumos expandidos: 2 de outubro  

Divulgação da programação do Seminário: 1 de setembro 

Realização do Seminário: 26 e 27 de novembro de 2020 

Prazo para envio de artigo para publicação em e-book:  EM DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 


