
EDITAL DE CHAMADA PARA INSCRIÇÕES 

E ENVIO DE TRABALHOS  

(Última chamada para 29/10) 

 
INSCRIÇÕES GRATUITAS  

 

O IV Simpósio de Direitos Humanos e Políticas Públicas – PUCPR – criado e 

organizado pelo Núcleo de Direitos Humanos – NDH - e pelo Programa de Pós-graduação em 

Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PPGDH – 

PUCPR – com a proposta de debater os desafios do cenário brasileiro atual, a agenda das 

organizações sociais e as pautas coletivas que enfatizem a garantia, a defesa e a consolidação dos 

direitos humanos - ocorrerá de 09 a 12 de novembro de 2021, virtualmente, tendo como sede a 

Escola de Educação e Humanidades, Campus Curitiba, Paraná, de acordo com a programação 

indicada no site do evento: https://sites.pucpr.br/simposiodhpp/ 
 

 

I – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE OUVINTE: 

 

As inscrições e o credenciamento na modalidade ouvinte serão feitos no site do evento. 

Os certificados de participação estarão disponíveis online após o evento. 

 

II – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 

As inscrições na modalidade submissão de trabalhos serão recebidas na página do 

evento, conforme regras estabelecidas no Item III abaixo. Os Grupos de Trabalho (GTs) 

comportarão modalidade de submissão na forma de apresentação oral. 

As apresentações poderão ser realizadas oralmente no momento do GT ou utilizando-se de 

vídeo gravado com no máximo 10 minutos. Os certificados de apresentação estarão disponíveis 

online após o evento. 

Todas as inscrições são gratuitas, seja na modalidade submissão de trabalhos, seja na 

modalidade ouvinte. 
 

II.1 - GRUPOS DE TRABALHO – GTs: PESQUISAS E AÇÕES EM DEFESA DE 

DIREITOS E DA DEMOCRACIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

 

https://sites.pucpr.br/simposiodhpp/


GT 01 Relações Étnico-Raciais: Identidade e Descolonialidade 

 

EMENTA: Este GT objetiva estabelecer uma reflexão acerca das contribuições do 

pensamento fronteiriço e dos elementos que subsidiam os vieses da descolonialidade, 

da identidade e os caminhos possíveis de ruptura do velho legado da colonialidade 

eurocêntrica, que subjugou e subjuga os africanos, seus descendentes em diáspora, os 

territórios e povos tradicionais, alvos de invisibilizações e epistemicídios. Os trabalhos 

propostos poderão abordar, dentre outros temas: as identidades negra e indígena e as 

suas condições de reconhecimento por meio da ancestralidade; as estruturas, os modos 

de ser e o potencial de destruição do mundo e da humanidade pela colonialidade; temas 

oriundos dos filósofos africanos e dos pensadores que refletem sobre a afrodiáspora 

no Brasil e nos demais países da América Latina. Pretende-se, assim, com o GT, 

projetar um novo significado aos modos de ser, pensar e conviver das pessoas e das 

suas diversidades raciais, de gênero, dentre outras, mediados pelos conhecimentos da 

filosofia e ciências contemporâneas. 

 

COORDENAÇÃO: Dr. Sérgio Nascimento, Dr. Ilzver Matos, Doutorando 

Iziquel Radvanskei 



GT 02 Direitos Humanos, Saúde Mental e Políticas Públicas 

 

EMENTA: O objetivo desse grupo de trabalho é discutir estudos e pesquisas que 

abordem a relação entre saúde mental e direitos humanos, visando a qualificação das 

políticas públicas de atenção psicossocial. Trata-se de refletir sobre o modo como o 

sistema neoliberal realiza a produção e a gestão do sofrimento psíquico, por meio da 

ampliação da desigualdade e da exploração no mundo do trabalho, com base em uma 

política de drogas que se caracteriza pelo racismo de Estado, por um lado, 

medicalizando a existência e, por outro, criminalizando usuários e naturalizando 

práticas de extermínio na forma da Necropolítica. Nesse sentido, aborda também os 

estudos e pesquisas relacionados ao atendimento emergencial durante a pandemia ao 

público vulnerabilizado, bem como discute a necessidade de uma abordagem 

psicológica própria para lidar com as questões étnico raciais, indígenas e de gênero.  

 

COORDENAÇÃO: Dr. Rodrigo Alvarenga; Dr.ª Jaqueline Gomes de Jesus. 

Thaynara Sipredi Xerente. 

GT 03  

Desigualdades, Direitos Humanos e Mediação de Conflitos 

 

EMENTA: O Objeto do GT é problematizar, apresentar e debater, à luz de abordagens 

interdisciplinares e da teoria crítica dos direitos humanos, argumentos teóricos e 

proposições empíricas capazes de pensar e efetivar propostas político-pedagógicas de 

enfrentamento e solução de conflitos que envolvam crianças, adolescentes e jovens, 

preferencialmente aqueles/as que se encontram em situação de pobreza e 

vulnerabilidade social. 

 

COORDENAÇÃO: Dr. Cezar Bueno de Lima 

 
 

GT 04 

Intervenções em territórios, defesa de direitos, metodologias participativas e 

participação popular 

 

EMENTA: Este GT contempla a sistematização de pesquisas e práxis em direitos 

humanos em contextos dos territórios, exclusão socioterritorial, vulnerabilidades, 

enfrentamento das violências e outras formas de violações de direitos. Objetiva, ainda, 

dar visibilidades às estratégias de fortalecimento da participação popular e 

metodologias participativas no âmbito dos territórios e trabalho com coletivos. Assim, 

evidenciando estudos e formas de participação direta, que incida na qualificação dos 

direitos, de acesso as políticas públicas e na relação entre Estado e sociedade civil no 

aprofundamento democrático. 

 

COORDENAÇÃO: Drª Andrea Braga, Dra, Solange Fernandes 

GT 05 Educação em direitos humanos, Diversidade, Gênero e Religiões 

 

EMENTA: O GT visa a discussão dos fundamentos teórico-metodológicos da análise 

diferenciação/articulação das relações sociais de gênero, diversidade e religiões 

enquanto categoria analítica, cultural e social e histórica. Especialmente em um 

contexto de profundas mudanças econômicas, culturais e políticas. O GT busca 

retratar, os significados atribuídos, a trajetória da construção da problemática de 

gênero, diversidade e crenças religiosas tendo em vista a defesa, afirmação e o 

fortalecimento dos direitos humanos, numa perspectiva da democracia, do 

protagonismo, da cidadania. 

 



COORDENAÇÃO: Drª Jaci Candiotto Dr. Rudolf 



GT 06 Sistema de Proteção Social, Direitos Humanos, Governança Democrática e 

Inovação Social 

 

EMENTA: O grupo de estudos reúne pesquisas e estudos que abordem os efeitos da 

desigualdade social, étnico-racial e de gênero em sociedade, das violações de direitos 

humanos, bem como as repostas do Estado e da Sociedade Civil no âmbito da 

formulação de políticas públicas em perspectiva decolonial, considerando os impactos 

da pandemia de Covid19. Considera, portanto, os processos históricos de 

desigualdades e aspectos sociais e institucionais que caracterizam as políticas públicas 

no Brasil. Abrange, ainda, a análise e a formulação teórica sobre Sistemas de Proteção 

Social a partir da concepção de uma Seguridade Social estatal, universal, integral e 

democrática; fundo público, direitos humanos e políticas públicas; governança 

democrática e controle social; direitos humanos, pesquisa e inovação social; 

democracia participativa e deliberativa; práxis em direitos humanos e ações de 

incidência política; sujeitos de direitos autonomia; desigualdades, violações de direitos 

e redes de proteção social; novos formatos de organização política; inovação social e 

novas tecnologias de cuidado e de proteção social em territórios vulneráveis;; e relação 

entre entre sistema de justiça e políticas sociais setoriais e de defesa de direitos. 

 
COORDENAÇÃO: Profª Drª Jucimeri Isolda Silveira (Serviço Social, PPGDH), Profª 

Drª Denise Colin (Serviço Social) e Profª Ms Márcia Terezinha de Oliveira 

GT07 Ecologia integral e Economia de Francisco e Clara.  

 

EMENTA: Este GT debaterá pesquisas e relatos de experiência com a perspectiva do 

debate sobre Ecologia Integral, na análise sobre as múltiplas consequências do modelo 

econômico que levou o planeta ao estado atual de degradação social e ambiental. 

Também a proposta de debate sobre a Economy of Francesco, usualmente chamada no 

Brasil de Economia de Francisco e Clara, que tem por finalidade estabelecer pacto 

entre os jovens e demais pessoas, para mudar a economia atual e a construir a 

economia do amanhã, com alma, inclusiva, humana, que gera vida e conserva o meio 

ambiente, com valores cultura da paz, de equidade social e compreensão que os bens 

são comuns. 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Elias Wolff – PUC/PR e Prof. Ms. Alan Faria 

Andrade – PUC/SP. 

GT08 
Migrações e Direitos Humanos 

EMENTA: Nesse grupo de trabalho se pretende identificar e discutir novas 

configurações do processo migratório a partir de um novo perfil da configuração 

política internacional, com alterações substanciais sobre as motivações e destinações 

da pessoa migrante; Discutir a nova configuração das fronteiras, suas novas regras e 

procedimentos; Discutir a relação dos preceitos dos Direitos Humanos com o processo 

migratório, desde a passagem nas fronteiras à recepção institucional e social dos países 

de destino. Salientar, na perspectiva de melhor clarear, a prática da vida da pessoa 

migrante no Brasil como é o caso da “aventura” na busca por um trabalho, a 

escolarização dos filhos e filhas, a receptividade social, etc. 

COORDENAÇÃO: Dr. Lindomar Wessler Boneti; Dr.ª Izabel Cristina Araújo 

Neckel dos Santos; Dr.ª Maria José Menezes L. Belli; Dr. Nizan Pereira Almeida 

 
 

 



III - NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

  

1) Cada pessoa poderá enviar uma ÚNICA PROPOSTA de trabalho para um ÚNICO GT. É vedada 

a participação da mesma pessoa em mais de um grupo, salvo na condição de co-autor(a); 

2) As propostas de comunicações orais para os GTs deverão conter NOME COMPLETO do(a)(s) 

autor(a)(s); FORMAÇÃO ACADÊMICA, DADOS INSTITUCIONAIS; E-MAIL; GRUPO DE 

TRABALHO; TÍTULO DO TRABALHO, RESUMO (entre 500 e 700 palavras/espaço 

simples/fonte times new roman, tamanho 12) e três PALAVRAS-CHAVE; 

3) Todos os resumos devem ser enviados em anexo no formato DOC (Word)  até o dia 29 de outubro 

de 2021; 

4) Os trabalhos aprovados serão divulgados em fluxo até o dia 30 de outubro de 2021; 

5) Uma vez submetidos os trabalhos não poderão ser substituídos. 

  

IV - PUBLICAÇÃO  

  

O evento contará com modalidade de publicação em anais de todos os resumos aceitos. 

Somente os trabalhos selecionados pela comissão científica serão considerados aptos para 

publicação em Livro. O limite de envio é dia 09 de dezembro de 2021.  
  

  

V- NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGO COMPLETO PARA PUBLICAÇÃO 

  

Os artigos deverão ter a seguinte formatação: folha de rosto com o nome do evento e o GT 

(TIMES NEW ROMAM 14, todas maiúsculas, espaçamento simples); na página seguinte: título do 

trabalho (times 14, justificado, espaço 1,5); autores(as) e coautores(as) (à direita; times 12, 

espaçamento 1,5) com nota de rodapé qualificando-os(as) – formação, titulações, dados 

institucionais, e-mail e link do currículo Lattes, com no máximo 10 linhas); desenvolvimento do 

artigo com subtítulos (times 12, justificado, negrito, espaçamento 1,5). O texto deve ter entre 10 e 15 

páginas. Formato deve ser obrigatoriamente em DOC (Word). Os trabalhos devem ser enviados 

pelo site do evento até o dia 09 de dezembro de 2021. 

  

VI – PRAZOS 

  

29/09/ 2021 ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

29/10 2021 Prazo máximo para SUBMISSÃO DE TRABALHOS nos GTs  do evento 

05/11/ 2021 Prazo para DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS ACEITOS para cada GT 

9 a 12/ 

2021 

Período de REALIZAÇÃO IV SIMPÓSIO DDHH E POLÍTICAS PÚBLICAS 

09/12/2021 Prazo limite para o ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS 

  

Curitiba, 29 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


