
 
 

VIII SEMINÁRIO DIREITOS, PESQUISA E MOVIMENTOS SOCIAIS 

27 A 30 DE MAIO DE 2020 

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL 

 

EDITAL DE PROPOSIÇÃO DE OFICINAS OU MINICURSOS PARA O 
VIII SEMINÁRIO NACIONAL 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 

professoras/es 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 VIII Seminário Nacional “Direito, Poder e Opressão”  

 O Seminário será realizado na Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília (UnB), em Brasília/DF, entre os dias 27 e 30 de maio 

de 2020. 

Tendo como tema “Direito, Poder e Opressão: 40 anos da obra de 

Roberto A. R. de Aguiar”, o seminário propiciará o diálogo entre 

pesquisadores/as, extensionistas, assessores/as jurídicos/as populares e 

movimentos sociais, e contará com mesas de debate de teses, 

apresentação de trabalhos, realização de oficinas e rodas de conversas, 

e, ao final, uma plenária nacional do IPDMS.  



 
 

Informações sobre o evento e sua programação serão divulgadas 

no site http://www.ipdms.org.br/.  

  

3. Das Oficinas, dos Minicursos e das Rodas de Conversas  

 Nos dias 28 e 29 de maio de 2020 (quinta e sexta-feira, 

respectivamente), no período matutino, serão realizadas oficinas, 

minicursos e rodas de conversa, que poderão ser propostas nos termos 

deste edital. Tais atividades terão duração máxima de 3 (três) horas e 

deverão ser feitas em caráter dialogado, visando o aprofundamento de 

discussões sobre temáticas relevantes para a área de pesquisa, direitos e 

movimentos sociais.  

 As propostas deverão dialogar com algum(ns) dos 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 relações raciais. 

Haverá emissão de certificado comprovando a realização das 

atividades. 

 

4. Regras para a proposição de Oficinas ou Minicursos  

 A proposição de oficinas deve ser feita pelo envio de resumo para 

o e-mail seminarioipdms2020@gmail.com, até o dia 27 de março de 2020, 



 
 
observando as seguintes especificações: máximo três páginas contendo 

título, identificação e qualificação dos/das proponentes (nome, 

instituição/organização, e-mail), a ementa da proposta (máximo 200 

caracteres), os objetivos, o público alvo (incluindo número máximo de 

participantes, que não poderá ser superior a trinta pessoas) e a 

metodologia a ser desenvolvida.  

 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, observando o sistema autor-

data.   

 O trabalho deverá ser enviado para o email: 

seminarioipdms2020@gmail.com até o dia 27 de março de 2020 com o 

assunto: PROPOSIÇÃO DE OFICINA.  

O resultado das oficinas selecionadas será divulgado no site do 

instituto, juntamente com a data de realização, que será definida pela 

Comissão Organizadora do evento.  

 

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2020. 

 

Comissão Político-Pedagógica 

VIII Seminário Nacional 

Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais 


