
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     II Semana LGBTI+ da Universidade Federal Fluminense 

                                                  Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

04 a 08 de novembro de 2019 

A segunda edição da Semana LGBTI+ da Universidade Federal Fluminense é um 

evento acadêmico e organizado por estudantes LGBTI+ desta Universidade, que se 

congregam em uma Comissão Organizadora, e uma Comissão Científica que também é 

composta por representantes de Moviementos LGBTI+ nos âmbitos Municipal, Estadual, 

Nacional e Internacional, a fim de prestar consultoria qualificada acerca da programação. 

 Dando continuidade a iniciativa da realização desse evento inaugurado em 2018, e 

reafirmando nosso compromisso com a luta perene por Direitos Humanos, e construção de 

um conhecimento coerente com nossa Comunidade e nosso Movimento, convocamos 

novamente estas comissões, para tornar público este edital. 

  É necessário ressaltar que os estudos e pesquisas sobre gênero e sexualidade, 

produzidas por, entre e sobre os mundos LGBTIs, constituem um campo tão profícuo e 

potente quanto qualquer outro nas mais diversas e específicas áreas das ciências. Este evento, 

por si mesmo, configura-se ato acadêmico e consequentemente, político-epistemológico, 

trazendo, evidenciando e reforçando a importância desses estudos. 

A II Semana LGBTI+ da Universidade Federal Fluminense acontecerá entre os dias 

04 e 08 de Novembro de 2019, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) – 

blocos N, O e P –, localizados no Campus do Gragoatá, Rua Professor Marcos Waldemar de 

Freitas Reis – São Domingos – Niterói, Rio de Janeiro. 

 



 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: VISANDO SÓ, E TÃO SOMENTE, A DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, as atividades do 

evento poderão ser gravadas e/ou fotografadas por membros da Comissão Organizadora da II 

Semana LGBTI+ da Universidade Federal Fluminense -devidamente identificades com crachás 

que indiquem esta função. Nesse sentido, todas as pessoas que participarem do evento, e 

tenham sua imagem registrada devem estar cientes de que pela participação no evento, 

concordam com os seguintes termos estabelecidos neste edital: 

1. Cedem, de forma gratuita, integral, irretratável, definitiva e irrevogável os direitos de 

uso de imagem, ou patrimoniais dele decorrentes, a título singular, que poderão ser 

disponibilizadas em plataformas adequadas aos fins do evento. 

2. A Semana LGBTI+ não usará, sob hipótese alguma, os registros audiovisuais do evento 

para fins comerciais. 

3. A gravação e respectiva divulgação dos registros audiovisuais do evento zelará pelo 

material tendo em vista a preservação integral da reputação e honra de todas as pessoas 

que porventura forem gravadas. 

4. A gravação e respectiva divulgação dos registros audiovisuais do evento poderá ser 

designada a instituição idônea e científica, vinculada à Universidade Federal 

Fluminense, que também zelará pelo material tendo em vista a preservação integral da 

reputação e honra de todas as pessoas que porventura forem gravadas. 

5. A participação no evento não implica necessariamente em registro audiovisual. 

 

1. - DA INSCRIÇÃO DE OUVINTES: 

 

1.1 -  Serão emitidos certificados mediante a assinatura das listas de presença que constarão na 

entrada das atividades (GTs, palestras, mesas redondas, e demais trabalhos realizados 

no âmbito desta II Semana LGBTI+ da UFF), e certificados separadamente em 

minicursos. 

 

1.2 - Os certificados serão enviados para o e-mail informado na inscrição presencial, e serão 

relativos à carga horária cumprida durante o evento. 

 

1.3 - A participação nas atividades do evento está condicionada a capacidade oficial das salas, 

auditórios e mini auditórios nas quais se realizam. 

 

1.4 - É possível se inscrever em mais de uma oficina ou minicurso, mas é necessário se atentar 

a simultaneidade de algumas atividades. 

 

1.5 -  Só serão emitidos certificados para uma das atividades, em caso de inscrição simultânea. 

 

 

2 – DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 

      2.1 – Os resumos e trabalhos serão aceitos ou não, após avaliação da Comissão Científica. 

  

      2.2 - Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados até as 23 horas e 59 minutos do dia 

13 de outubro de 2019 para o e-mail oficial do evento: 

                                                  semanalgbtuff@gmail.com 

       2.2.2 -  o “assunto" do e-mail deverá ser "Resumo + NOME COMPLETO + Título" 

 

mailto:semanalgbtuff@gmail.com


 

      2.2.3 - Os resumos deverão conter no máximo 2500 (dois mil e quinhentos) caracteres já 

contando com os espaços, e deverão ser digitados no corpo do e-mail (não em anexos, tais 

quais word ou outros programas). 

 

     2.2.4 - Também deverá constar no corpo do e-mail nome completo, o título do trabalho, e a 

Grande Área, bem como a Área Principal à qual o trabalho se reporta (por exemplo: Grande 

Área: Ciências Humanas; Área Principal: Antropologia). 

 

       2.3 – É solicitado, em caráter não obrigatório, à participantes que tiverem trabalhos aceitos, 

o pagamento de uma taxa que consiste em R$ 5,00. Essa taxa deverá ser entregue no dia da 

apresentação para quem estiver responsável por coordenar o Grupo de Trabalho, GT. O valor 

arrecadado será INTEGRALMENTE DOADO à Casa NEM, no Rio de Janeiro, e à outras 

casas de acolhimento para pessoas LGBTI+, ou projetos sociais que atuem na promoção de 

Direitos Humanos, que serão escolhidos pela Comissão Organizadora da II Semana LGBTI+ 

da Universidade Federal Fluminense. 

 

      2.4 – Os trabalhos deverão versar sobre temáticas relativas à Comunidade LGBTI+. Não 

há um recorte temático estabelecido dentro do âmbito LGBTI+, entretanto, podem ser 

recusados trabalhos que não tratam da, ou que somente tangenciam a temática LGBTI+. 

 

       2.5 - Os trabalhos poderão ser recusados caso: 

   01 DESRESPEITEM OS DIREITOS HUMANOS DESCRITOS NA CONSTITUIÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, BEM COMO NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

     02 Seja constatado plágio. 

     03 Apresentem informações inadequadas na ocasião da submissão. 

     04 Tangenciem a temática LGBTI+. 

 

2.6 – A lista de resumos aceitos será divulgada pelas mídias sociais do evento, além de 

enviada por e-mail as autoras e autores, até o dia 23 de outubro de 2019, bem como 

publicada na Programação Geral do evento. Nesse e-mail constará o local e o horário 

nos quais acontecerão os GTs. 

2.7 Os trabalhos completos, de 09 a 17 laudas, deverão ser enviados após a realização dos 

GTs, a partir do dia 09 de novembro de 2019, até o dia 22 de dezembro de 2019, para 

publicação nos anais do evento. 

2.8 Todos os resumos enviados e aprovados, cujos respectivos trabalhos forem 

APRESENTADOS, poderão ser publicados nos anais do evento, sem ônus de qualquer 

espécie à Comissão Organizadora, e Comissão Científica. 

2.9 Participantes que enviarem trabalhos completos, bem como resumos, 

automaticamente, cedem em caráter gratuito os direitos autorais, observando que em 

todos os textos publicados, será respeitada e devidamente citada a autoria e coautoria 

original do texto. 

2.10 A publicação dos anais do evento em sua versão digital/virtual será realizada 

tendo em vista a divulgação de ciência e tecnologia, vedadas quaisquer possibilidades 

de fins comerciais em sua divulgação. 

2.11 Os trabalhos completos enviados passarão por perícia da Comissão Editorial 

dos Anais da II Semana LGBTI+, na qual são reunides membros da Comissão 

Científica e Organizadora, e poderão não ser publicados caso apresentem indícios de: 

01 plágio; 02 desrespeito aos Direitos Humanos. 

2.12 Os trabalhos completos devem ser enviados em formato .doc ou .docx ao e-mail 



 

da Semana: com o título (assunto) “Trabalho completo – GT no X” e deverão estar de 

acordo com as seguintes regras de formatação: 

01 O trabalho deverá conter, em sua página inicial, o título (fonte Times New Roman, 

tamanho 14, espaçamento 1,5, em negrito e centralizado). 

02  Abaixo do título, alinhado à direita, deve constar o(s) nome(s) de autoras, autores, 

orientadoras e orientadores, se houver, instituição de ensino, bem como instituição 

financiadora da pesquisa, também se houver. 

03 O corpo do texto deverá estar formatado com fonte Times New Roman tamanho 

12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. O espaçamento das margens do texto 

devem ser de 3,0 cm à esquerda e superior, e de 2,0 cm à direita e inferior. 

        

 

3 - DAS APRESENTAÇÕES EM GRUPOS DE TRABALHO, GTs: 

 

3.1 – Os trabalhos serão reunidos em Grupos de Trabalhos (GTs), que versarão sobre temáticas em 

comum, a fim de promover diálogos profícuos entre diferentes áreas. Esses GTs serão 

definidos pela Comissão Organizadora do Evento. 

 

3.2 – Os GTs serão hospedados no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF), do Campus 

Gragoatá da Universidade Federal Fluminense entre os dias 04 e 08 de novembro de 2019. 

 

3.3 – Participantes disporão de 15 minutos para realizarem suas exposições. Em seguida, 

debatedores farão seus comentários à todos os trabalhos em até 25 minutos. Para finalizar, 

cada participante disporá de mais 5 minutos para fazer suas considerações finais. Todavia, 

mediante a combinados entre debatedorxs e comunicadorxs, essa dinâmica pode ser 

alterada em cada GT. 

 

                 4 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

4.1 - Visando ampla difusão de Ciência e Tecnologia, reitera-se que este é um evento aberto a 

pessoas não LGBTI+, e que, portanto, podem participar de todas as suas atividades. 

 

4.2 – Quaisquer outras questões relativas à este evento serão deliberadas pela Comissão 

Organizadora da 1ª Semana LGBTI+ UFF. 

 

4.3 - A Comissão Organizadora se resguarda à prerrogativa de poder vetar participação de 

pessoas denunciadas por LGBTIfobia, bem como quaisquer outras formas de crimes de ódio 

ou discriminação, para garantir a segurança das demais pessoas que participam do evento. 

Nesse sentido, a organização do evento conta com auxílio de todo o aparato de segurança da 

Universidade. 

 

4.4 - Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail oficial do evento: 

 

                                           semanalgbtuff@gmail.com 
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