
 

 
 

1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

 

O 11º Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito (S&D 11) será realizado 
entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2022, remotamente, por meios que serão informados 
no site do evento: seminariointersociologiaedireito.uff.br, e terá como tema: 
 
 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS, INCLUSÃO SOCIAL E 
DEMOCRACIA. 

 
 

O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 
(PPGSD/UFF) tendo por metas: 
 

a) Fortalecimento de um espaço institucionalizado para fomentar pesquisas, ações e 
reflexões voltadas para a interdisciplinaridade nos campos das Ciências Sociais, 
Jurídicas e afins; 

b) Interlocução entre estudantes e docentes de diversos programas de pós-graduação 
e instituições de pesquisa no Brasil; 

c) Ampliação da malha acadêmica de produção com base empírica e da atuação da 
Universidade junto aos movimentos sociais. 

 
Comissão Organizadora: 
Alexandre Silva de Souza, Anna Carolina Cunha Pinto, Carla Appollinario de Castro, 
Joaquim Leonel de Rezende Alvim, Mylena Devezas Souza e  Natália Lourenço de 
Almeida. 
 
Comissão Científica:  
Integram a comissão os coordenadores de Grupos de Trabalho aprovados. 
 



 

2. CRONOGRAMA 

  

DATAS DESCRIÇÃO 

27/09 a 
07/10/22 

Submissão de propostas de Grupos de Trabalhos 
(GTs). 

13/10/22 Relação dos GTs aprovados.  

14/10 a 
03/11/22 

Submissão de resumos expandidos para apresentação 
em GTs e de obras para lançamento de livros.  

15/11/22 Resultado dos trabalhos e relação de livros aprovados. 

16/11 a 
02/12/22 

Inscrição dos participantes e ouvintes. 

07 a 
09/12/22 

S&D 11   

30/01/23 Prazo final para submissão dos trabalhos completos. 

 
 
 

3. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHOS (GTs) 
  

Prazo: 27 de setembro a 07 de outubro de 2022 
 

Público-alvo: Doutores(as) e doutorandos(as) nas áreas de Ciências Sociais, Jurídicas e 
afins no Brasil e no exterior, que se proponham a fazer presença pessoal, na modalidade 
online, no momento da realização das comunicações orais ligadas às suas propostas 
previamente aprovadas no evento. Caberá aos(às) coordenadores(as) de GTs selecionar 
os trabalhos dentre os resumos submetidos, organizar a apresentação em até quatro 
sessões de até cinco trabalhos cada uma, concedendo a cada apresentador(a) tempo de 
exposição não inferior a 10 minutos, comentar os textos e as apresentações e sugerir, se 
for o caso, adaptações. 
 
Observações: Será possível a participação como coordenador em apenas um GT.  
 
Os doutorandos deverão, necessariamente, propor o GT em parceria com um doutor e se 
incumbirão de auxiliar com a abertura de sala e lista de presença, para além de suas 
atividades de coordenação.  

  
Modo: Ficha de proposição de Grupo de Trabalho, conforme modelo disponibilizado, 
contendo os dados pessoais, a apresentação de, no mínimo, dois nomes e, no máximo, 
três nomes para a coordenação dos trabalhos (preferencialmente de Pós-Graduações 
distintas e de diferentes estados da federação), o título do Grupo de Trabalho e a ementa 
do GT entre 10 e 20 linhas. O seu envio deverá ser realizado através de formulário próprio 
de submissão (Link: https://forms.gle/uT48JWhMThHMchPQ6)  
 



 

Divulgação dos GTs aprovados: A lista dos Grupos de Trabalho selecionados para 
apresentação será divulgada a partir do dia 13 de outubro de 2022, no site do evento e por 
meio de correspondência eletrônica para os endereços informados pelos(as) proponentes. 
  
Responsabilidades: Aos(às) coordenadores(as) dos GTs aprovados, cabe a 
responsabilidade, em conjunto com a Comissão Organizadora do Evento, da divulgação 
externa (incentivando a participação), da avaliação e relação dos trabalhos aprovados e 
do controle das presenças de cada autor na comunicação oral dos trabalhos aprovados.  

 
Certificação: Será conferida certificação de participação ao(à) coordenador(a) que atuar 
em todas as etapas da coordenação/avaliação/condução do seu Grupo de Trabalho no 
evento. 
 
Observações: Poderá ser proposta pela Comissão Organizadora a reorganização de GTs, 
nos seguintes casos: a) elevado número de propostas de GTs; b) GTs com grande 
aproximação temática; c) GTs com baixo ou alto número de inscritos.  
 
 

4. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE PARTICIPAÇÃO NOS GRUPOS DE 
TRABALHOS APROVADOS (RESUMOS EXPANDIDOS) 

  
Prazo: entre 14 de outubro a 03 de novembro de 2022. 

  
Público-alvo: Doutores(as), doutorandos(as), mestres(as) e mestrandos(as) no Brasil e no 
exterior e que se disponham a fazer presença pessoal, na modalidade online, no momento 
da realização das comunicações orais de seus trabalhos aprovados ligados a cada Grupo 
de Trabalho existente no evento. Graduados(as) e estudantes de graduação  poderão 
submeter trabalhos apenas em coautoria com autores(as) de maior titulação. 

 
Modo: O envio do trabalho deverá ser realizado através do formulário próprio (Link: 
https://forms.gle/Uxe6yaQLVHCdMmKq6). Neste formulário serão informados os 
dados solicitados e anexado o resumo expandido nos termos do modelo disponível para 
download no site. O resumo que não estiver adequado ao modelo em questão não será 
analisado. 
 

Divulgação dos resumos aprovados: A lista dos resumos selecionados para apresentação 
será divulgada a partir do dia 15 de novembro de 2022, no site do evento. Não serão 
enviados e-mails individualizados para os autores, devendo ser feito o acompanhamento 
direto pelo site. De igual modo, não serão expedidas cartas de aceite dos trabalhos 
aprovados, exceto em casos excepcionais direcionados à Comissão Organizadora por e-
mail. 
 
Autorias e coautorias: É permitido a cada autor ou autora principal constar em apenas um 
trabalho no S&D 11 e como coautor(a) em até dois outros trabalhos. Além do(a) autor(a) 
principal, podem constar até três coautores(as) por trabalho. O orientador ou orientadora 
só deve constar como coautor(a) se tiver participado da redação final do texto. 
 



 

Apresentação do trabalho: O trabalho poderá ser apresentado oralmente por qualquer de 
seus(as) autores(as). O certificado de apresentação será conferido apenas aos autores e 
autoras presentes aos(às) quais recomenda-se que permaneçam durante toda a sessão na 
sala, para que possam ouvir e contribuir com os debates e com os trabalhos dos(as) demais 
apresentadores(as). 

 

5. INSCRIÇÃO 
 
Modo: As inscrições devem ser realizadas através do formulário próprio, (Link: 
https://forms.gle/HmaymeprehT1FS7t7), que terá abertura no prazo previsto.   A 
inscrição no evento é fundamental para a confirmação da apresentação do trabalho 
aprovado em seu respectivo GT.  
 
 
Observação: A inscrição do evento é gratuita para todas as titulações e modalidades de 
participação (coordenador de GT, apresentação de trabalho, lançamento de livro, sarau e 
ouvinte).  
 
Prazo para inscrição dos participantes (exceto proponentes de GTs): 16 de novembro a 
02/12/2022.  
 
Certificados: Serão emitidos certificados para cada modalidade de participação mediante 
a listagem de presença fornecida pelos responsáveis por cada atividade do evento.  
 
 

6. INSCRIÇÃO DE OUVINTES 
  

Prazo: 16 de novembro a 02 de dezembro de 2022. 
 

Público-alvo: Pessoas de qualquer nível de formação, que estejam interessadas em 
acompanhar as atividades no bojo do S&D 11. 
 
Modo: A inscrição deverá ser feita junto ao site da PROEX/UFF, cujo link será 
informado posteriormente no site do evento: seminariointersociologiaedireito.uff.br.  
 
Certificados: O certificado só será emitido para os ouvintes regularmente inscritos no 
evento e cuja participação em atividades alcance 75% de presença.  
 
 

7. DO LANÇAMENTO DE OBRAS NO EVENTO 
 

A Sessão de Lançamento de Livros é destinada a obras recém-lançadas (publicadas em 
2021 ou 2022), fruto de pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia e Direito da UFF. Para o lançamento, o(a) autor(a) deverá preencher 
formulário próprio disponível no site do evento, com os detalhes da obra (título, autor, 
resumo, editora, ano, link para compra/divulgação) e a vinculação dela ao PPGSD 



 

(dissertação ou tese defendida, parceria institucional, livro organizado por pós-graduando 
ou professor, etc.). O(a) autor(a) poderá escolher uma das duas modalidades de 
participação: a) envio de vídeo previamente gravado, com 5 a 10 minutos de duração, em 
que a(o) autora(o) apresentará a obra; b) participação ao vivo, online, para apresentação 
na Sessão de Lançamento de Livros com duração de 5 a10 minutos. 
 
Modo: O autor deverá encaminhar sua proposta de lançamento, que deve ter no máximo 
10 minutos de duração, para o e-mail através do endereço de e-mail do seminário 
(seminariosociologiaedireito@gmail.com), tendo como assunto “LIVROS”. O e-mail 
deverá conter as seguintes informações: 1)Título da obra; 2) Autores; 3)Editora e ano de 
lançamento; 4) Resumo de até 10 linhas sobre a obra, e 5) Foto da capa do livro. 
 
Observações: Caso o(a) autor(a) opte pelo envio de vídeo, poderá a Comissão 
Organizadora não o aceitar para a exibição na hipótese de não constar de qualidade 
mínima para a boa compreensão do conteúdo do vídeo. Além disso, com a submissão, 
os(as) autores(as) dão anuência para que a obra seja divulgada pelos canais de divulgação 
do S&D 11, como e-mail, redes sociais e o site do evento. 
 
 

8. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS PARA O SARAU 
 
O Sarau, evento tradicional de encerramento, manifestação artística e confraternização do 
Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito, também será realizado na modalidade 
online. Para se inscrever, deve-se enviar a proposta de apresentação, que deve ter no 
máximo 10 minutos de duração, através do endereço de e-mail do seminário 
(seminariosociologiaedireito@gmail.com), tendo como assunto “SARAU”.  
 
 

9. ENVIO DO TRABALHO COMPLETO 
 
Os trabalhos completos deverão ser encaminhados através do formulário próprio (Link: 
https://forms.gle/C7T1hXWpe4bxUMLG6) que será aberto para respostas após a 
realização do evento. É necessário que o texto seja encaminhado conforme o modelo 
disponibilizado no Anexo 3.  
Os trabalhos que não seguirem o modelo indicado estarão sujeitos a não publicação nos 
anais. Eventuais adequações ao modelo serão de plena responsabilidade da autoria. 
 
 

10. ANAIS 
 

Serão publicados na Página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 
Direito da Universidade Federal Fluminense (www.ppgsd.uff.br) os trabalhos que 
atenderem às normas deste Edital e que tenham sido apresentados no S&D 11. 
 
A Comissão Organizadora se reserva ao direito de selecionar os melhores trabalhos 
apresentados no evento para a composição de um livro.  
 
 



 

11. PROGRAMAÇÃO 
 

 

DATAS ATIVIDADES 

07.12.2022 09h-13h – 1ª Sessão de Comunicações Orais nos GTs 
14h-18h - 2ª Sessão de Comunicações Orais nos GTs 
18h – Mesa e Painel de Abertura do S&D 11 

08.12.2022 09h-13h – 3ª Sessão de Comunicações Orais nos GTs 
14h-18h - 4ª Sessão de Comunicações Orais nos GTs 
20h-22h – Sessão de Lançamento de Livros 

09.12.2022 09h-11h - Mesa e Painel de Encerramento do S&D 11 
11h- Sarau  

 
 

12. RECURSOS E CASOS OMISSOS 
 
12.1. A Comissão Organizadora se reserva o direito de resolver os casos omissos e de 
complementar as regras acima conforme os critérios mais adequados para promover os 
melhores resultados científicos do Encontro. 
 
12.2. Mais esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail 
seminariosociologiaedireito@gmail.com 
 
 
  

______________________________________ 
Comissão Organizadora do  S&D 11 

 

 e


