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1. APRESENTAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO SOBRE JUSTIÇA REPRODUTIVA E RELIGIÃO
O que as mulheres e ativistas querem dizer com Justiça Reprodutiva? Com esta
pergunta norteadora apresentamos o 2º Seminário CDD sobre Justiça
Reprodutiva e Religião: Modelos e Retratos do Brasil.
O evento é realizado por Católicas pelo Direito de Decidir, organização não
governamental composta e dirigida por feministas católicas e pioneira na luta
pelos direitos sexuais e direitos reprodutivos, pelo Estado Laico e pelos direitos
das pessoas LGBTI+. A organização compreende que o complexo campo
religioso católico ainda é reticente a tais questões, trazendo para o debate o
instigante e provocativo tema da Justiça Reprodutiva em interface com a
Religião.
Dessa forma, este seminário tem como intuito a reunião de pessoas, grupos,
coletivos e pesquisadoras(es) interessadas(os) na temática, como também
fomentar narrativas que fortaleçam a discussão e as práticas acerca da Justiça
Reprodutiva.
O evento será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2022 (terça, quarta
e quinta-feira) de modo totalmente virtual. As inscrições são gratuitas e devem
ser realizadas por meio de formulário disponível no site www.catolicas.org.br.
Confira a programação abaixo:
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13/09 (terça-feira), às 19h (Horário de Brasília)
Abertura oficial do seminário | Justiça Reprodutiva e Religião: aproximações e
distanciamentos. Convidada: Mary E. Hunt (Estados Unidos). Transmissão ao
vivo pelo Facebook e YouTube.
14/09 (quarta-feira) - Horário de Brasília
9h às 12h: Apresentação das comunicações orais de resumos
expandidos e relatos de experiência.
19h: Mesa redonda: O que as mulheres e ativistas querem dizer com
Justiça Reprodutiva? Convidadas: Coletivo Margarida Alves e Católicas
pelo Direito de Decidir.
15/09 (quinta-feira) - Horário de Brasília
9h às 12h: Apresentação das comunicações orais de resumos
expandidos e relatos de experiência.
15h às 17h: Mesa redonda: O que as mulheres e ativistas querem dizer com
Justiça Reprodutiva? Convidadas: ONGs Criola e Themis.
19h: Mesa de encerramento | A política dos corpos em Justiça Reprodutiva.
Convidada: Emanuelle Góes (Brasil). Transmissão ao vivo pelo Facebook
e YouTube.
As pesquisadoras(es) e ativistas poderão enviar resumos expandidos e/ou relatos
de experiências. Os trabalhos devem ser encaminhados por meio de formulário
disponível no site www.catolicas.org.br. Haverá também um momento de
apresentação oral dos resumos expandidos e relatos de experiências enviados. Ao
fim, os trabalhos aprovados serão publicados em e-book, com ISBN, com previsão
de publicação em 2023. Toda a participação é gratuita.

Período de submissão de resumos expandidos e relatos de experiências:
PRAZO PRORROGADO ATÉ DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 (segunda-feira).
Período de inscrição para ouvintes: 01/07/2022 até 12/09/2022
Envio das cartas de aceite (via e-mail): 01/09/2022.
Data de apresentação oral dos trabalhos: 14/09/2022
Local: Plataforma virtual.
Tempo: até 10 minutos de apresentação oral + 10 minutos de diálogo.
Realização do evento: 13, 14 e 15 de setembro de 2022
Observação: O link da sala virtual será encaminhado um dia antes para o e-mail de
inscrição. Digite corretamente o seu endereço eletrônico no momento da inscrição.
Verifique também a sua caixa de spam ou lixeira.
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2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos submetidos serão em dois formatos: Resumo Expandido e
Relato de Experiência. Abaixo seguem informações gerais sobre a estrutura,
normalização e prazos dos trabalhos.

2.1 RESUMO EXPANDIDO

O resumo expandido deve ser encaminhado até o dia 22 de agosto de 2022,
obrigatoriamente em formato Word, redigido seguindo as instruções.

Ser escrito na norma culta da língua portuguesa e conter no mínimo
quatro e máximo seis páginas.
Ter no máximo, 3 autoras (es) por resumo (autoria principal + duas
coautorias). Apresentação correta dos nomes das(os) coautoras(es) é de
responsabilidade da(o) autora(o) principal.
Incluir o título em português.
Incluir um resumo de até 7 linhas, com espaçamento simples.
Abaixo do resumo incluir de três a cinco palavras-chave em português.
O texto deverá ser apresentado em formato de folha A4, editado em
Word, com espaçamento 1,5, com margem direita, esquerda, superior e
inferior de 3 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, texto justificado.
Apresentar as citações e referências no padrão ABNT.
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2.2 RELATO DE EXPERIÊNCIA
O relato de experiência consiste na apresentação de vivências de grupos e
organizações no que diz respeito à Justiça Reprodutiva. O objetivo é que os
grupos tragam uma vivência contextualizada segundo a estratégia de
Justiça Reprodutiva e como isso tem contribuído para o desenvolvimento do
grupo e para a vida das mulheres, especialmente as racializadas e
periféricas.
Deve ser encaminhado até o dia 22 de agosto de 2022, obrigatoriamente em
formato Word. Ele deverá seguir as instruções abaixo:
O relato de experiência deve ser escrito na norma culta da língua
portuguesa, contendo no mínimo três e máximo cinco páginas.
Ter, no máximo, 3 autoras (es) por resumo (autoria principal + duas
coautorias). A apresentação correta dos nomes das(os) coautoras(es) é
de responsabilidade da(o) autora(o) principal.
Incluir o título em português.
Incluir um resumo de até 7 linhas, com espaçamento simples.
Abaixo do resumo incluir de três a cinco palavras-chave em português.
O texto deverá ser apresentado em formato de folha A4, editado em
Word, com espaçamento 1,5, com margem direita, esquerda, superior e
inferior de 3 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12.
Apresentar as citações e referências no padrão ABNT.

Dúvidas? Envie um e-mail para comunicacao@catolicas.org.br
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