
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE SEÇÃO TEMÁTICA   

VII SERNEGRA: DESCOLONIZAR O FEMINISMO 

Convidamos todas as pessoas interessadas a submeterem propostas de Seção Temática de 

trabalhos para a VII Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça. 

O VII SERNEGRA terá como tema suleador a necessidade de descolonizarmos a luta feminista, 

trazendo para o debate perspectivas outras sobre as relações de gênero para além da perspectiva 

branca e europeia. Entre as convidadas confirmadas para o SERNEGRA 2018 estão Ochy Curiel, 

Edileuza Penha, Thula Pires, Júlia Rocha, Fernanda Lopes, Daiana Albino, Elaine Meireles, Maria 

Bezerra, Ana Vieira, Marisol Kedji, Givânia Maria da Silva e Mestra Janja. 

O evento ocorrerá entre os dias 18 e 21 de novembro de 2018, em Brasília, no Campus Brasília do 

IFB. Ainda que o tema das seções plenárias seja Descolonizar o Feminismo, para as Seções 

Temáticas serão aceitas propostas que dialoguem com a questão do feminismo e da negritude em 

qualquer uma de suas dimensões, não havendo necessidade de abordagem da questão decolonial. 

Para serem aceitas, as propostas de ST deverão observar as seguintes definições: 

1) Para submeter uma proposta de ST, todas as pessoas proponentes devem se inscrever previamente 

como Coordenadora de ST 

2) Cada ST poderá ter até três coordenadoras; 

3) As coordenadoras devem ter titulação mínima de mestrado; 

4) As coordenadoras avaliarão as propostas de comunicação oral que serão enviadas para suas STs; 

5) As propostas de ST deverão ser enviadas por meio de plataforma indicada; 

6) Deverão ser observados os limites mínimo e máximo de palavras para o texto de descrição da ST; 

7) Deverão ser informados nome, titulação e, se for o caso, a filiação institucional; 

8) O uso do feminino genérico não impede que propostas sejam enviadas por coordenadores; 

9) O envio das propostas deverá estar de acordo com o calendário abaixo: 

 

21 de março -  Lançamento do VII SERNEGRA com a Chamada para STs 
29 de abril - Prazo limite para envio das propostas de ST  

06 de maio - Divulgação das ST aprovadas e envio das cartas de aceite 
28 de março a 03 de junho - envio de Proposta de Oficinas 

07 de maio a 24 de junho -  envio de propostas de Comunicação Oral 
03 de julho - Divulgação das oficinas aprovadas 

19 de julho - Divulgação das Comunicação Oral aprovadas 
20 de julho – Abertura da Inscrições para Ouvintes 

 

Acesse a plataforma de submissão e envie sua proposta: www.even3.com.br/sernegra2018 

AGUARDAMOS VOCÊS EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SERNEGRA! 

www.even3.com.br/sernegra2018

