
 

 

 

 

 

Chamada de trabalhos: 

 

O Comitê Científico do V Congresso Nacional de 

Psicanálise, Direito e Literatura - CONPDL que 

ocorrerá na UFMG nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 

2016 convida estudantes, profissionais e pesquisadores 

a submeter suas propostas de trabalho para 

apresentação e publicação nos anais do evento.  

 

 

O tema desta edição será as leituras interdisciplinares 

possíveis, nos campos da Psicanálise, do Direito, da 

Literatura e afins (ex.: Antropologia, Psicologia, Direitos 

Humanos, etc) sobre as diversas violências de gênero, a 

partir da leitura da obra literária “o remorso de baltazar 

serapião”, de valter hugo mãe. Porém, não é obrigatório 

que o trabalho proposto trate da obra em questão. 

Portanto, convidamos os interessados em apresentar 



trabalhos no V CONPDL a enviarem suas propostas 

dentro de algum dos seguintes eixos temáticos: 

 

 

 

 

 

Forma de funcionamento 

 

Os trabalhos serão discutidos em sessões coordenadas 

compostas por três participantes. As mesas serão 

organizadas a partir dos eixos temáticos propostos. Cada 

expositor contará com 20 minutos para apresentar seu 

trabalho. O tempo total de duração da mesa será de uma 

hora e meia. 

 

Psicanálise 

 

 

 

 Teorias psicanalíticas sobre identidade de gênero; 

 Os aspectos inconscientes da designação de gênero; 

 O problema do binarismo; 

 Construção da masculinidade e violências de gênero; 

 

Direito 

 

 Feminicídio; 

 Gênero e violência; 

 A violência de gênero nas construções das teorias do 

direito; 

 Construção social de homens violentos; 

Literatura  o remorso de baltazar serapião; 

 Gênero e literatura; 

 Psicanálise e literatura; 

 Feminismo e literatura; 



 

Regulamento para o envio de trabalhos 

 

As propostas devem ser encaminhadas através de resumos 

redigidos respeitando as normas abaixo descritas. OBS: os 

resumos que não seguirem as especificações abaixo serão 

desconsiderados. Os mesmos devem conter, nesta ordem: 

 

● Título;      

● Nome completo e afiliação institucional de cada um dos 

autores; 

● Identificação do autor responsável pela apresentação do 

trabalho no caso de múltiplos autores; 

● Resumo com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas (fonte 

Times News Roman, corpo 12, espaçamento duplo) 

especificando o eixo temático proposto, 4 (quatro) palavras-

chave, objetivo do trabalho e pertinência com o tema; 

● Informações sobre publicações ou apresentações do presente 

trabalho em eventos anteriores (quando/onde); 

● Dados pessoais para contato incluindo email, telefone e 

endereço completo de cada um dos autores; 

● Mini currículo (de três a quatro linhas); 

● Equipamento para apresentação (datashow, notebook) se 

necessário; 

● Só aceitaremos um resumo por arquivo; o arquivo deve ser 

nomeado com o nome do autor principal. 

 

Haverá uma comissão científica responsável por avaliar as 

propostas enviadas através dos resumos até o dia 15 de 

agosto de 2016, quando serão comunicados os autores dos 

trabalhos aprovados.  



 

A comissão científica se abstém de comunicar motivos de 

recusa dos trabalhos. 

  

O resumo deverá ser encaminhado imprescindivelmente 

até o dia 30 de julho de 2016 para o endereço: 

conpdl@gmail.com 

 
 
 

Cronograma 

 

30 de julho de 

2016 

Prazo limite para envio da proposta de 

participação. 

15 de agosto de 

2016 

Os autores cujos trabalhos forem 

aceitos, receberão um comunicado via 

e-mail. 

25 de agosto de 

2016 

Prazo para confirmar a participação 

através da inscrição no V CONPDL. 

05 de setembro 

de 2016 

Prazo de envio dos trabalhos completos 

para publicação nos anais do V 

CONPDL 

 

 

 

 

Inscrições 

 

Para que haja aceite final – apresentação e publicação – 

a/o participante deverá apresentar comprovação de 



pagamento da inscrição no evento, feita exclusivamente 

pelo site da Fundep. (O link será divulgado no site: 

www.conpdl.com.br). 

Valores: 

Estudantes: R$50,00 

Profissionais: R$100,00 

 

http://www.conpdl.com.br/

