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Edital de inscrição- Jornada de Estudos Contra-normativos 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

Após a realização do curso de Filosofia Geral, intitulado Sobre Feminismos,           
ministrado pela professora Tessa Moura Lacerda como disciplina de pós-graduação na           
Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo no segundo semestre de 2020, o grupo               
julgou necessário expandir os conhecimentos construídos na disciplina para além do espaço            
universitário, tendo em vista sua relevância para a sociedade. Durante o semestre, a turma              
adentrou nos estudos da Teoria Queer, Feminismo Decolonial, Feminismo Anticapitalista,          
Feminismo Negro (brasileiro e norte-americano), Interseccionalidade, Mulherismo Africana e         
nas muitas imbricações que as mais diversas áreas de conhecimento podem trazer, tendo em              
vista que era uma turma heterogênea e com pessoas com as mais diversas pesquisas sendo               
desenvolvidas.  

Desta maneira, para que haja esse alargamento do acesso aos debates realizados no             
curso, foram propostos dois desdobramentos acadêmicos. O primeiro, a ser realizado no            
primeiro semestre de 2021, é a realização de uma jornada de estudos, evento que reunirá               
comunicações de pesquisas (conferir ponto 2). A partir desta jornada, a proposta é que no               
segundo semestre de 2021 seja organizada uma publicação em e-book e, caso possível, em              
livro físico, dos artigos enviados e aprovados para as comunicações.  

 
 

2. JORNADA DE ESTUDOS 

A Jornada de Estudos Contra-normativos, iniciativa do grupo de estudos DiverGente,           
coordenado pela professora Tessa Moura Lacerda (Departamento de Filosofia da FFLCH) e            
composto por estudantes de diversos departamentos de graduação e pós-graduação da           
Universidade de São Paulo (USP), é um evento que será realizado entre dias 26 a 28 de                 
maio de 2021, com o objetivo de discutir e debater temas contra-normativos: estudos sobre              
questões de gênero, queer, feministas e suas diversas vertentes, decoloniais, contra-coloniais,           
mulherismo africana, masculinidades, sexualidades, transsexualidades e travestilidades, raças,        
etnias, classe, interseccionalidade, corpo, estética, performances, propostas artísticas e         
poéticas, bem como outras possibilidades de estudos contra-normativos.  

A jornada ambiciona abarcar pesquisas de todas as áreas de conhecimento que tragam             
os recortes supracitados, além de destinar um espaço a artistas que tenham suas criações              
ligadas a tais temáticas.  

Com o apoio do departamento de Filosofia da USP, a jornada será realizada             
virtualmente, veiculada pela plataforma YouTube e aberta a estudantes de graduação que            
contam com projetos de Iniciação Científica na área, de pós-graduação que tenham pesquisas             
com as temáticas supracitadas e docentes que pesquisem tais temas e tenham interesse em              
participar das mesas, sendo estas/es de qualquer instituição de ensino superior. Para a             
organização do evento, a equipe organizadora está dividida em comitês, orientados pela Profª.             



Drª. Tessa Moura Lacerda, que farão a leitura e avaliação dos resumos a serem enviados para                
a apresentação no evento. 

A Jornada, inicialmente, contará com 18 mesas, a depender do número de            
inscrições, sendo duas em cada período do dia. Para a distribuição, seguiremos o mesmo              
padrão para os três dias de evento, sendo a primeira mesa das 8h às 10h, a segunda das 10h15                   
às 12h15, a terceira das 13h15 às 15h15, a quarta das 15h30 às 17h30, a quinta das 17h45 às                   
19h45 e a sexta das 20h às 22h. Como as comunicações serão veiculadas pelo YouTube,               
ficarão gravadas para posterior acesso pelas pessoas interessadas.  

Como parte constituinte do projeto e com o objetivo de ampliar o alcance do debate               
para além do espaço universitário, sempre em vistas de democratizar o acesso aos diálogos              
travados na universidade, será proposto, no segundo semestre de 2021, a criação de um              
e-book com os artigos apresentados e revisados, com vistas de publicar este material também              
enquanto livro físico. Com este material, pretende-se fomentar a interdisciplinaridade, bem           
como permitir trocas intelectuais através de outros meios. Os artigos completos para fins de              
publicação deverão ser entregues até dia 18 de junho, como consta no ponto 4.1.3 deste               
edital.  

O período de divulgação da jornada inicia no dia 03 de fevereiro e segue até o final                 
do período de submissão dos trabalhos, sendo que a inscrição dos artigos e manifestações              
culturais deve ser realizada, impreterivelmente, entre os dias 21 de fevereiro e 16 de              
março, como descrito no ponto 3- Critérios de inscrição no evento.  

 
 

3. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 

3.1 Para efetuar a inscrição na Jornada de Estudos Contra-normativos será necessário            
desenvolver pesquisa em algum dos recortes a seguir: estudos sobre questões de gênero,             
estudos queer, estudos feministas e suas diversas vertentes, estudos decoloniais,          
contra-coloniais, mulherismo africana, masculinidades, sexualidades, transsexualidades e       
travestilidades, raças, etnias, classe, interseccionalidade, corpo, estética, performances,        
propostas artísticas e poéticas, bem como outras possibilidades de estudos contra-normativos.  

3.1.1 Especificamente no caso de pessoas que desejem inscrever manifestações          
artísticas, será admitida a inscrição de artigo e de proposta poética, sendo ambas             
independentes e podendo versar sobre questões diversas; 
3.1.2 Outrossim, no caso de manifestações artísticas e poéticas, não será necessária a             
apresentação do resumo ou de artigo científico, mas comprovar a realização de            
trabalhos nos diversos campos da arte (através de portfólio, memorial e/ou proposta            
de trabalho, conforme descrito em 5.1). 

3.2 Serão aceitos artigos de estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer            
universidade do Brasil, sendo ela pública ou privada; pessoas que componham o grupo de              
estudos Nós ou que tenham cursado as disciplinas ministradas pela professora Tessa Moura             
Lacerda (Filosofia Geral- Feminismo, Transfeminismo e Teoria Queer -2019- e Filosofia           
Geral- Sobre Feminismos -2020-).  

 



3.3 A pessoa que tiver sua proposta aprovada autoriza automaticamente o uso, cessão e              
veiculação de imagem e voz, tanto do trabalho quanto da apresentação durante a jornada, sem               
direito a qualquer espécie de monetização vinculada à imagem, áudio, etc disponibilizados;  
3.4 O período de inscrição dos artigos vai de 21 de fevereiro a 16 de março,                
impreterivelmente, através de formulário (consultar ponto 4 do edital). Para informações           
sobre inscrição de manifestações artísticas, olhar ponto 5.  

 
 

4. CRITÉRIOS DE FORMATAÇÃO DOS RESUMOS E ARTIGOS  

4.1 Para efetuar a inscrição de trabalhos na jornada, será necessário anexar um resumo              
expandido que deverá conter no máximo duas páginas, contendo conteúdo do resumo e             
referências bibliográficas (fica a critério da pessoa citar apenas as principais referências ou             
utilizar integralmente a segunda página para isso), estar em formato Word/Doc ou Docx, com              
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5cm e margem 3cm superior e             
esquerda, 2 cm inferior e direita. O mesmo deverá ser anexado no formulário até o dia 16 de                  
março; 

4.1.1 O artigo completo para apresentação nas mesas e possível publicação pode ser             
anexado no momento da inscrição, sendo obrigatória (para quem tiver interesse em            
publicação posterior) a entrega do mesmo somente no dia 18 de junho através do              
e-mail. O mesmo deve ter entre 10 e 15 páginas, estar em formato Word/Doc ou Docx,                
com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5cm e margem 3cm            
superior e esquerda, 2 cm inferior e direita, constando as referências bibliográficas no             
limite de páginas.  
4.1.2 Na extensão máxima do artigo (15 laudas) deverão estar incluídas referências            
bibliográficas e notas. Para fins de posterior publicação, título, resumo,          
palavras-chave e legendas devem constar no idioma original e em inglês ou espanhol.             
Caso não haja interesse em posterior publicação, a utilização da língua estrangeira é             
opcional. O artigo original deverá conter, na seguinte ordem: título do texto, resumo e              
palavras-chave, texto completo do artigo e referências. O resumo deverá conter no            
máximo 10 linhas;  
4.13 Para aquelas pessoas que tiverem interesse em publicar o artigo no material que              
será elaborado posteriormente, haverá possibilidade de alteração dele após a          
apresentação caso a pessoa anexe o artigo no momento da inscrição. Tais mudanças             
devem ser realizadas até três semanas após o fim do evento, impreterivelmente, sendo             
a data limite 18 de junho de 2021;  
4.3.1 Em caso de não haver necessidade de alteração no artigo entregue, a pessoa              
responsável por sua autoria deverá confirmar, por meio de formulário a ser enviado             
após a finalização do evento, que aquele material não sofrerá alterações e que pode ser               
publicado de acordo com a versão entregue no momento de inscrição. Esse critério vale              
para as pessoas que optarem por anexar o artigo no momento da inscrição e para as                
interessadas em posterior publicação. 

https://docs.google.com/forms/d/1mss7Pi1NfgVHd4VXGBwnHNuKdo1RhYCbuzZhI-WRVLU/viewform?edit_requested=true


4.4 A leitura para avaliação no evento será do resumo expandido, que deve demonstrar de               
maneira clara e coesa o que será apresentado na comunicação e, em caso de interesse em                
publicação posterior, no artigo.  
5. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS ARTÍSTICAS 

5.1 Para a inscrição no evento, será necessário atender a um ou mais dos requisitos abaixo: 
5.1.1 Apresentar uma proposta do trabalho de no máximo 5 laudas, contendo            
necessariamente: descrição do trabalho; tempo de duração médio da intervenção (tempo           
máximo: 20 minutos, podendo armazenar nas plataformas de exibição das mesas a            
versão extendida, caso exista); forma de intervenção (ex: slam, apresentação musical,           
performance teatral, apresentação gráfica ou audiovisual, etc); temática da intervenção;          
demais informações que julgar necessárias.  
5.1.2 Facultativa a apresentação de portfólio ou memorial em PDF com um arquivo de              
até 30mb; 
5.1.3 Caso se trate de uma proposta síncrona (realizada durante o tempo reservado para              
a sua apresentação, sem material previamente elaborado), a pessoa enviará um projeto a             
ser submetido para aprovação com descrição da proposta, de seu medium ou linguagem             
e do tempo médio de duração da proposta. No caso de obras elaboradas previamente, a               
pessoa enviará um projeto, portfólio ou memorial no momento da inscrição, além de             
uma proposta resumida do que será feito no momento da intervenção. O material             
deverá ser integralmente armazenado nos meios de comunicação e difusão proposto           
pela organização; 

5.2 A pessoa que tiver sua proposta artística aprovada, no caso de propostas assíncronas e               
exibidas ao longo e/ou através da jornada, autoriza e cede de forma voluntária e gratuita o                
material aprovado para ser incorporados nos canais da Jornada parcial e/ou integralmente, de             
acordo com o projeto submetido, sem direito a qualquer espécie de monetização vinculada à              
imagem, áudio disponibilizada; 
5.3 Os parâmetros supramencionados não se referem à propostas de pesquisa apresentadas            
em formato de resumo. Para tanto, verificar critérios descritos nos pontos 3- Critérios de              
inscrição no evento e 4- Critérios de formatação dos resumos e artigos. 
5.4 O período de inscrição das propostas vai de 21 de fevereiro a 16 de março,                
impreterivelmente, através de formulário.  
 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS  

Para a avaliação dos resumos enviados, o comitê organizador seguirá os seguintes            
critérios: 
6.1 Seguir a padronização de formatação indicada no ponto 4 do edital; 
6.2 Seguir a orientação das temáticas exigidas, sendo elas estudos sobre questões de gênero,              
estudos queer, estudos feministas e suas diversas vertentes, estudos decoloniais,          
contra-coloniais, mulherismo africana, masculinidades, sexualidades, transsexualidades e       
travestilidades, raças, etnias, classe, interseccionalidade, corpo, estética, performances,        
propostas artísticas e outras possibilidades de estudos contra-normativos; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJm2NBRg-ZIxBX3x8FBDYf3Qej43VMJq67c3MeIycP4KxXw/viewform?usp=sf_link


6.3 Sendo a jornada de caráter interdisciplinar, os resumos podem ser de qualquer área de               
conhecimento, desde que relacionados com as temáticas citadas no tópico anterior;  
6.4 Não conter plágio;  
6.5 Em casos de resumos e possíveis artigos em que a pessoa propositora irá requerer               
publicação posterior, eles não devem ter sido publicados na íntegra em outros meios             
anteriormente, nem devem estar passando por análise para publicação em revistas ou livros; 
6.6 Ter embasamento teórico, usando referenciais relevantes para a produção acadêmica, de            
maneira a haver aprofundamento nas discussões propostas; 
6.7 Os referenciais teóricos precisam estar devidamente articulados com as proposições do            
texto, de forma a criar conexão entre as análises propostas e as citações e/ou referências               
utilizadas; 
6.8 Ter coerência e coesão ao longo de todo o artigo, com ideias claras e que comuniquem a                  
mensagem proposta;  
6.9 A avaliação dos artigos será realizada entre 17 de março e 15 de abril, sendo as                 
devolutivas enviadas, independentemente da resposta, no dia 16 de abril; 
6.10 Não valerá recurso sobre o parecer avaliativo dos artigos, tendo em vista que os critérios                
de avaliação estão especificados em edital. Um parecer sobre cada projeto será enviado no              
momento de divulgação dos resultados a fins de transparência sobre as escolhas realizadas.  
 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS ARTÍSTICAS  

Para a avaliação das propostas enviadas, o comitê organizador seguirá os seguintes            
critérios: 
7.1 Adequação aos temas que serão trabalhados na jornada: propostas que levantem questões             
em torno de estudos sobre questões de gênero, estudos queer, estudos feministas e suas              
diversas vertentes, estudos decoloniais, contra-coloniais, mulherismo africana,       
masculinidades, sexualidades, transsexualidades e travestilidades, raças, etnias, classe,        
interseccionalidade, corpo, estética, performances, propostas artísticas e outras possibilidades         
de estudos contra-normativos; 
7.2 Seguir a padronização indicada no capítulo 5- Critérios de inscrição das propostas             
artísticas; 
7.3 Que as propostas apresentadas sejam de própria autoria, sem conter plágio; 
7.4 Potencial de diálogo com diversos públicos e áreas do conhecimento; 
7.5 Viabilidade; 
7.6 Em caso de interesse em publicação posterior, é possível que o formato inicial sofra               
alterações para que se adeque ao meio de publicação, a partir de comum acordo entre comitê                
artístico do evento e proponente; 
7.7 A avaliação das propostas será realizada entre 17 de março e 15 de abril, sendo as                 
devolutivas enviadas, independentemente da resposta, no dia 16 de abril; 
7.8 Não haverá recurso sobre o parecer avaliativo das propostas, tendo em vista que os               
critérios de avaliação estão especificados em edital. Um parecer sobre cada projeto será             
enviado no momento de divulgação dos resultados a fim de assegurar transparência sobre o              
processo decisório. 



 
8. SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado deste edital será divulgado no dia 16 de abril de 2021,             
independentemente do resultado. A avaliação, bem como a confirmação ou não de aceite do              
artigo e da proposta artística, serão enviados por e-mail, de maneira que se orienta a               
verificação do spam em caso de não localização da resposta. Em caso de não identificação do                
e-mail da resposta, solicitar reenvio para a organização através do e-mail           
jornadadeestudos1@gmail.com.  
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