VI CONGRESSO NACIONAL DE PSICANÁLISE, DIREITO E LITERATURA:
Leituras sobre o racismo a partir de “Quarto de
Despejo” 20 a 22 de setembro de 2017

CHAMADA DE TRABALHOS

O Comitê Científico do VI Congresso Nacional De Psicanálise, Direito e Literatura
(VI CONPDL) convida estudantes, profissionais, pesquisadoras, pesquisadores e demais
pessoas interessadas a submeter, entre os dias 22 de maio e 21 de julho de 2017,
propostas de trabalho para apresentação nas mesas e publicação nos Anais do Congresso.
O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017 no campus
Pampulha da UFMG, tendo como tema central o racismo, a partir da obra Quarto de
Despejo de Carolina Maria de Jesus. O objetivo é fazer e compartilhar leituras do
racismo a partir dos campos da Psicanálise, do Direito, da Literatura e de disciplinas afins,
promover leituras, discussões e trocas transdisciplinares sobre o tema do Congresso, além
de contribuir para a divulgação do livro de Carolina Maria de Jesus e da própria autora.
Entretanto, não é obrigatório que o trabalho proposto para esta chamada trate da obra
literária em questão.

DOS EIXOS TEMÁTICOS

Serão recebidos trabalhos no formato de “resumo estendido”. Os trabalhos que deverão
ser direcionados para os seguintes eixos temáticos:
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1.

Literatura, racismo e violência

2.

Racismo: Implicações psicanalíticas

3.

Direito e Racismo: Reflexões sobre o sistema judiciário

4.

Racismo, branqueamento e branquitude na sociedade brasileira

5.

Racismo institucional

6.

Escritas e relatos de si e processos de subjetivação

7.

Quartos de despejo brasileiro: Espaço, racismo e desigualdade

8.

Saber marginal: A de(s)colonização das formas de produzir conhecimento e

o enfrentamento ao racismo e ao machismo
9.

Raça, classe, gênero e sexualidade: Representações, relações, interpretações

10. Movimentos negros: O direito como forma de luta e resistência
11. Os efeitos psicossociais do racismo e do machismo no Brasil
12. A fetichização e a objetificação do corpo negro
13. Racismo: Feminismo de(s)colonial e feminismo interseccional
14. Outros [Especificar]

NORMAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

O resumo deve consistir em uma apresentação concisa dos pontos relevantes do
trabalho proposto. Deverá conter breve exposição do tema, problema, objetivos,
metodologia, resultados ou possíveis conclusões do trabalho, além de salientar a pertinência
do trabalho ao eixo temático escolhido. As normas de apresentação constantes nos Anexos I
e II devem ser respeitadas , sob pena de desclassificação do trabalho.
Os

resumos

devem

ser

encaminhados

por

e-mail

para

o

endereço

conpdl@gmail.com. O arquivo deve ser nomeado com a sigla VI CONPDL seguida do
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nome de autoras e autores (exemplo: VI CONPDL - Maria Alves; ou VI CONPDL Maria Alves e Carolina Maria). O assunto do e-mail deve ser: VI CONPDL: Submissão de
Trabalho.
Cada autora e autor devem submeter até no máximo dois resumos, sendo um
individualmente e um em coautoria. Caso haja mais de um resumo enviado na mesma
modalidade, será considerado inscrito aquele enviado primeiro.
É requisito para apresentação do trabalho e publicação nos Anais que as autoras e os
autores se inscrevam no Congresso.
Os resumos serão apresentados em sessões de mesas, previstas na programação do
evento e coordenadas por professoras convidadas e professores convidados. Os eixos
temáticos serão agrupados de acordo com a proximidade dos temas propostos, de forma a
garantir a interlocução entre o Direito, a Literatura e a Psicanálise, propiciando olhares
diversos sobre a mesma matéria.
O tempo para apresentação de cada trabalho será de 20 minutos, ainda que haja mais
de uma pessoa como autora. Caso haja necessidade de utilização de data show ou outro
recurso multimídia, é necessário informar no e-mail encaminhado com o resumo proposto.
As autoras e os autores que tiverem seus resumos aprovados para apresentação no
Congresso terão até o dia 22 de outubro de 2017 para encaminhar os trabalhos completos
para publicação nos Anais, sob pena de não serem publicados – conforme instruções
contidas no Anexo II desta Chamada.

DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Os resumos serão avaliados pela Comissão Cientifica do VI CONPDL, a qual é
composta por pesquisadoras e pesquisadores das três áreas do conhecimento - Psicanalise,
Direito e Literatura. Cada trabalho será avaliado por duas pessoas, tendo por critérios de
avaliação a relevância do tema proposto, sua pertinência ao eixo temático escolhido, a
ênfase no caráter crítico e a adequação às normas de submissão dos trabalhos.

4

CRONOGRAMA

Envio dos resumos: 22/05/2017 a 21/07/2017.
Envio de resposta de aceite pela Comissão Científica: até 18/08/2017.
Envio dos trabalhos completos para publicação nos Anais: até 22/10/2017.

A programação do Congresso, bem como demais informações pertinentes ao evento,
tal como as condições para inscrição devem ser consultadas no site www.conpdl.com.br.
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ANEXO I
DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS

1. Da formatação
Margens superiores e à esquerda em 3 cm e inferiores e à direita em 2 cm;
Fonte Times New Roman;
Espaçamento entre linhas de 1,5cm;
Espaçamento “antes” e “depois” em zero.
Parágrafos com recuo de 1,5cm e sem espaçamento entre eles;
Extensão de 20 a 30 linhas;
As demais regras de metodologia e normatização a serem seguidas, inclusive no que
tange às normas de citação e referências, são aquelas definidas pela APA (American
Psychological Association) - 6ª edição. Os documentos de referência para essas normas
podem

ser

consultados

nos

seguintes

links:

https://goo.gl/hfXIpn

e

https://goo.gl/UYZ6Mx.

2. Da identificação e apresentação de autoras e autores

O nome de autoras e autores deverá constar abaixo do título e subtítulo do resumo
apresentado, alinhado à direita. Em nota de rodapé deverá constar a qualificação
acadêmica, bem como telefone e e-mail de contato;
Após a identificação constante no item 2.1, o eixo temático escolhido deve ser
mencionado e deverá ficar alinhado à esquerda, acima do corpo do texto.
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ANEXO II
DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS PARA
PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO CONGRESSO

Os trabalhos completos publicados nos Anais do Congresso serão oriundos dos
resumos aprovados para apresentação. Não haverá nova avaliação por parte da Comissão
Científica, de modo que os artigos encaminhados serão publicados em sua forma original, sob
responsabilidade exclusiva de autoras e autores. Os textos deverão ser encaminhados para o
e-mail conpdl@gmail.com até o dia 22/10/2017, sob pena de não serem publicados.

1. Da formatação
Margens superiores e à esquerda em 3 cm e inferiores e à direita em 2 cm;
Fonte Times New Roman;
Espaçamento entre linhas de 1,5cm;
Espaçamento “antes” e “depois” em zero.
Parágrafos com recuo de 1,5cm e sem espaçamento entre eles;
Extensão de 15 a 20 páginas, nelas incluídas quadros, gráficos e referencias
bibliográficas;
Resumo com no máximo 400 caracteres;
- Palavras-chave (no mínimo 3 e no máximo 5);
As demais regras de metodologia e normatização a serem seguidas, inclusive no que
tange às normas de citação e referências, são aquelas definidas pela APA (American
Psychological Association) - 6ª edição. Os documentos de referência para essas normas
podem

ser

consultados

https://goo.gl/UYZ6Mx.

nos

seguintes

links:

https://goo.gl/hfXIpn

e

