
 
 

EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO II ENCONTRO 
CENTRO-OESTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, DIREITOS E 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

1. O Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS)  

 

 O Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS) reúne 

professores e estudantes de cursos como Direito, Psicologia, Sociologia, 

Antropologia, Ciência Política, Serviço Social, entre outros, de diversas 

universidades brasileiras, e conta com a participação de movimentos 

sociais do campo e da cidade, profissionais do Direito e assessores 

populares com o objetivo de promover e conectar pesquisas científicas 

voltadas para satisfação de demandas populares.  

 

2. O II Encontro Centro-Oeste do Instituto de Pesquisa, Direitos e 

Movimentos Sociais  

 O Encontro será realizado na Faculdade de Direito da UFG, em 

Goiânia/GO, entre os dias 18 e 20 de outubro de 2019. Tem por objetivo 

propiciar o diálogo entre pesquisadores(as), extensionistas e assessores 

jurídicos que trabalham com a temática dos movimentos sociais na 

região Centro-Oeste.    

 O evento contará com rodas de conversa sobre direitos e 

movimentos sociais, apresentação de trabalhos, realização de oficinas e 

ao final uma plenária para discutirmos a organicidade do IPDMS na 

região. A programação completa e detalhada será divulgada 

posteriormente.  



 
 
  O evento será gratuito e haverá alojamento para discentes, que 

deve ser solicitado no ato de inscrição no evento. 

 

3. Da Apresentação de Trabalho 

 No sábado (19/10) pela manhã haverá a apresentação de 

trabalhos resultantes de projetos de pesquisa, de projetos de extensão ou 

da assessoria jurídica popular. Após a socialização dos trabalhos haverá 

diálogos e contribuições sobre os resumos apresentados.  

 Os trabalhos deverão versar sobre a temática de Direitos e 

Movimentos Sociais.  

Serão recebidos trabalhos que versam sobre os Grupos Temáticos 

do instituto: a) Assessoria Jurídica Popular, educação jurídica e 

educação popular; b) Direito e Marxismo; c) Teorias Críticas, América 

Latina e epistemologias do sul; d) Povos e comunidades tradicionais, 

questão agrária e conflitos socioambientais; e) Gênero e Sexualidade; f) 

Cidade; g) Trabalho; h) Criminologia Crítica; i) Observatório do sistema de 

justiça, de políticas públicas e do legislativo; j) Observatório da mídia, 

direitos e políticas de comunicação; k) Infância e Juventude; l) Direito, 

memória e justiça de transição; m) Direito e questão racial. 

Não é necessário identificar o Grupo Temático ao qual o trabalho 

será submetido, visto que a comissão organizadora definirá a sistemática 

de apresentação a partir da demanda de trabalhos recebidos e 

aprovados.  

Haverá emissão de certificado comprovando a apresentação do 

trabalho, e a comissão organizadora produzirá os anais do encontro em 

formato ISBN eletrônico. 



 
 

 

4. Regras para o envio dos Resumos Expandidos  

 Os resumos expandidos devem ter entre 4 e 7 páginas, contendo: 

introdução, desenvolvimento, conclusão e lista de referências.  

 O resumo terá o seguinte formato: a) folha A4, margem superior e 

esquerda 3 cm e margem inferior e direita 2 cm; b) fonte times new 

roman, com título e subtítulo com fonte 14 e o restante com fonte 12; c) 

espaçamento de 1,5; d) início do parágrafo com 1,25 cm; e) Corpo do 

texto justificado; f) O título, nome dos autores e qualificação (instituição, 

maior titulação obtida e participação em projeto de pesquisa ou 

extensão) devem ser centralizados; g) Citações e Referências em 

conformidade com as normas da ABNT.   

 Cada autor só poderá enviar um único trabalho. É permitida a 

coautoria.  

 O trabalho deverá ser enviado para o email: 

seminarioipdmscentrooste@gmail.com  até o dia 02 de outubro de 2019 

com o assunto: INSCRIÇÃO APRESENTAÇÃO DE TRABALHO. A lista com os 

resumos aprovados para a apresentação será divulgada no dia 7 de 

outubro e a apresentação será feita no dia 19 de outubro, no turno da 

manhã.  

 

Goiânia, 17 de setembro de 2019 

 

Comissão organizadora do II Encontro Centro-Oeste do IPDMS 


