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Edital de Abertura para I Mostra Científica em Antropologia e Saúde: Diálogos em 
Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. 

Realização: DIHS/Ensp/Fiocruz e PPGA/UFC/UNILAB 

Apoio: Fiocruz, Unilab, UFC 

Apresentação: 

Convidamos os/as estudantes de pós-graduação para inserirem-se nessa mostra 
científica como participantes e/ou autores na apresentação e discussão dos seus 
estudos e trabalhos em desenvolvimento ou concluídos participando deste encontro 
que conta com 04 (quatro) Grupos Temáticos, os quais alinham temas de interesse das 
áreas de Antropologia, Saúde e afins. Os(As) interessados(as) poderão submeter 
trabalhos em formato de artigo que versam sobre pesquisas teórico-empíricos, ensaios 
teóricos, artigos tecnológicos e estudos de caso. 

Para além dos grupos temáticos teremos a oportunidade de promover o diálogo sobre 
as formas de enfrentar os desafios atuais em nossa sociedade na palestra de 
encerramento. 

O evento acontecerá de forma On-line de 23 a 25 de maio de 2022. 
 

Abertura do evento: 

Dia 23/05, às 13h30 (seção única) 

Dra. Carmem Mozo (Antropóloga da Universidade de Sevilha/Espanha). 

 

Grupos temáticos: 

GT1: Pandemia e Populações Vulneráveis 

Dias 24 e 25/05, das 9h às 12h (organizado em duas sessões) 

Coordenadoras: Dra. Angélica Baptista Silva (Fiocruz) & Dra. Lídia Valeska (Rede 
Cearense de Educação em Direitos Humanos). 

O rápido espalhamento do novo coronavírus no fim de 2019 trouxe mudanças na 
maneira de lidar com o processo de adoecimento. A determinação social da saúde 
nunca foi tão importante para promover a visibilidade das diversas situações extremas 
de vulnerabilidade. O monitoramento ativo antecipou as iniciativas de enfrentamento 
da pandemia e salvou vidas em comunidades empobrecidas. No entanto, a segurança 
alimentar de pessoas em situação de rua, quilombolas, indígenas, entre outras 
populações invisibilizadas, se agravou com a recessão econômica e o longo período de 
isolamento social necessário para a desaceleração do contágio. Nesse ínterim, as 
Ciências Sociais e da Saúde globalmente foram convocadas a formular ações políticas 
voltadas ao enfrentamento da pandemia sobre diversos grupos vulneráveis, 
questionando até o conceito de vulnerabilidade clínica, social e territorial. Esse eixo vai 
tratar das práticas e saberes da antropologia e da saúde nesse contexto de busca de 
narrativas contrahegemônicas e da resposta terapêutica cultural em diferentes 
localidades. 
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GT2: Saúde, Gênero e Direitos Humanos. 

Dias 24 e 25/05, das 9h às 12h (organizado em duas sessões) 

Coordenadoras: Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda (Unilab) & Dr. Marcos 
Besserman (Fiocruz). 

O GT tem por objetivo reunir pesquisas com temas sobre saúde, gênero e/ou defesa 
dos direitos humanos. São bem vindos trabalhos que pautem a autoatenção e o 
cuidado, itinerários, agenciamentos, estratégias feministas/femininos/LGBTQIA+, 
saberes locais e/ou tradicionais, como práticas de sujeitas/os/es e coletividades que 
vivenciam processos de saúde e adoecimento. Serão aceitas pesquisas antropológicas 
que problematizem as práticas e políticas públicas de saúde em interfase com o 
gênero e a sexualidade, tais como, atenção à violência de gênero, aborto, 
planejamento familiar/gravidez na adolescência, parto humanizado, terapias 
hormonais de pessoas trans, saúde da população LGBTQIA+, prevenção e combate ao 
HIV/Aids, dentre outras. Tendo em vista a afirmação de direitos sociais e valorização 
das práticas de defesa da dignidade humana, interessa refletir sobre as políticas 
públicas e de Estado, redes de atendimento, processos de 
institucionalização/desinstitucionalização, protocolos nacionais e internacionais de 
atenção à saúde. 
 

GT3: Antropologia e Interseccionalidades 

Dias 24 e 25/05, das 14h às 17h (organizado em duas sessões) 

Coordenadoras: Dra. Vera Rodrigues (Unilab) & Dra. Jaqueline Gomes de Jesus 
(Fiocruz). 

O fazer antropológico contemporâneo traz a marca daquelas(es) que até algum tempo 
atrás eram “objetos de estudo”, mas não “sujeitos produtoras(es) de conhecimento”. 
Esses sujeitos trazem consigo toda uma bagagem de formas de ser e estar no mundo 
que contribuem para um (re)pensar o campo e suas problematizações, a partir de 
lentes que perpassam raça/cor, gênero, sexualidade, geração dentre outros 
atravessamentos que podem ser pensados teórica e politicamente a partir do conceito 
de interseccionalidade cunhado pela intelectual Kimberly Crenshaw. Tomemos esse 
conceito amplificado pelas vozes e posturas afetivas-téórico-políticas de intelectuais 
negras do norte ao sul global para fazer emergir análises antropológicas em 
“ebulição”, ou seja, à altura dos desafios impostos por toda forma de opressão, mas 
também de lutas. Neste sentido, este GT acolhe trabalhos voltados para estudos sobre 
feminismo negro, ações afirmativas, relações raciais, movimentos sociais, trajetórias 
de intelectuais negras dentre outras possibilidades de pensar a interface entre 
antropologia e interseccionalidades. 
 

GT4: Gênero e Trabalho 

Dias 24 e 25/05, das 14h às 17h (organizado em duas sessões).  

Coordenadoras: Dra. Jacqueline Britto Pólvora (Unilab) & Dra. Patrícia da Silva Von Der 
Way (Fiocruz). 
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A pandemia de Covid-19, guerras e conflitos, alterações climáticas e flutuação da 
condição econômica alteraram a vida das pessoas e o trabalho formal e informal. 
Neste cenário, o GT tem por objetivo discutir as relações sociais de gênero no trabalho 
incluindo a divisão sexual do trabalho, o emprego e a construção das carreiras, as 
desigualdades de remunerações e ascensão profissional, a precariedade, as 
discriminações e explorações, as condições de saúde e de doença no âmbito do 
trabalho, as violências e as interseccionalidades (gênero, raça/etnia, idade, 
nacionalidade, deficiência física e/ou mental, orientação sexual etc.), as singularidades 
do exercício profissional de pessoas rurais e urbanas, mães e pais. E ainda, as 
consequências vivenciadas pelos grupos sociais diante: do trabalho remoto e híbrido; 
dos desafios geracionais; da conciliação da vida privada, familiar e profissional que 
para muitos, agora, se situam no mesmo ambiente; o da casa, do lar. Quanto aos 
profissionais de saúde: os desafios e estresse no trabalho devido à pandemia. 
Acolheremos ainda as pesquisas sobre gênero e empreendedorismo, diversidade, 
inclusão, políticas e práticas organizacionais para mitigar e/ou solucionar problemas, 
enfrentar os desafios em prol da qualidade de vida e da justiça social. 

 

Encerramento: Linha de Frente de Enfretamento à Covid na Ótica de Enfermeiras 
Negras. 

Dia 25/05, às 18h30. 

Dra. Cecilia Isidoro (Enfermeira da UFRJ). 

 

- Datas importantes: 

Inscrições: 01/04/2022 a 13/05/2022 no link https://forms.gle/bGvCLzW1sYyqovXcA  

Recebimento da submissão de trabalhos: 01/04/2022 a 13/05/2022, até às 23h59min 
(horário de Brasília/Brasil).  

Envio de trabalhos: Acessar link de inscrição e submissão de resumo no site do PPGA 
UFC/Unilab -  https://mestradoantropologia.ufc.br/pt/  

Divulgação dos resultados das submissões de trabalho: até 16/05/2022 

Evento: 23 a 25/05/2022 

Dia 23/05: Sessão de abertura às 13h30. 

Dias 24 e 25/05: Apresentação dos trabalhos e discussão em cada grupo temático 
(duas seções). 

Dia 25: Sessão de Encerramento às 18h30. 

Pós-evento: 

Data limite para envio completo dos artigos no formato completo (artigo científico em 
formato de resumo expandido): 25/06/2022. 

Disponibilização dos certificados de participação no evento a partir de 04/07/2022. 
 

- Chamada de Trabalhos 

https://forms.gle/bGvCLzW1sYyqovXcA
https://mestradoantropologia.ufc.br/pt/
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Critérios para Submissão de Trabalhos: 

● No ato da inscrição no website do evento: O trabalho a ser submetido deve conter 
(i) título, (ii) resumo (até 300 palavras) citando os objetivos e a metodologia; (iii) as 
palavras-chaves (até 4) e referências. 

● Os trabalhos deverão ser submetidos pelo site xxxxx, onde estarão disponíveis: 
campos de identificação e as instruções para encaminhamento do arquivo 
eletrônico com o artigo.  

● Cada trabalho pode conter até 05 autores/coautores.  

● Cada trabalho deve ser submetido uma única vez no evento. Não serão aceitas 
submissões do mesmo trabalho nos diferentes GTs. 

Critérios de Avaliação dos Trabalhos: 

● Cada trabalho será avaliado por dois membros. Em caso de discordância na 
avaliação, será submetido à análise por um terceiro membro. 

● Apenas os trabalhos que cumprirem o prazo e as regras de submissão serão 
avaliados.  

● Não será permitida a substituição de conteúdos de trabalhos submetidos ao 
evento.  

● A avaliação tem a finalidade de identificar se o trabalho está de acordo com os 
critérios conceituais, metodológicos e de formato para um texto científico.  

● As Coordenadoras podem realocar os trabalhos pelos GTs para melhor alinhá-los 
aos temas do evento. 

●  A seleção final, levará em conta de forma conjunta, (i) o resultado das avaliações, 
(ii) o número adequado de trabalhos a serem apresentados nos GTs e (iii) o tempo 
disponível para apresentação de cada trabalho.  

Critérios para submissão do texto final do artigo: 

O texto final a ser avaliado e indicado para publicação deverá ser submetido em um 
arquivo de texto completo (em formato de resumo expandido) em PDF com o limite 
máximo de 6.000 palavras. 

Recomendações para a formatação dos trabalhos. 

Tamanho do texto: cada autor(a) deverá apresentar apenas o artigo completo em 
documento único de 8 a 12 páginas, exclusivamente em PDF, incluindo título, resumo, 
palavras-chave, tabelas, figuras, referências.  

Descritivo da primeira página: Título do trabalho (com todas as palavras principais 
iniciando-se em maiúsculas); Resumo do trabalho contendo até 300 palavras, 
palavras-chave: até quatro.  

Página: formato A4 (29,7 x 21 cm) e orientação retrato  

Margens: superior - 3 cm, inferior - 2 cm, direita - 2 cm, esquerda - 3 cm  

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100%  
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Espaçamento entre linhas: 1,0 (simples)  

Alinhamento do texto: justificado  

Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito.  

Notas: devem ser inseridas como notas de fim de texto.  

Referências, citações, quadros, tabelas e figuras devem seguir a norma de referência 
em formatação ABNT.  

O texto final a ser submetido no evento conterá apenas um arquivo de texto completo 
em PDF, de acordo o formato acima indicado. O(a) próprio(a) autor(a) deverá gerar o 
arquivo em PDF para submissão na página do evento.  
 

Sobre apresentação dos trabalhos. 

● A interação entre participantes e autores, assim como o formato das 
apresentações serão adaptados ao ambiente on-line, com uso de apresentações 
síncronas.  

● A interação on-line e instruções aos autores serão divulgados em breve. 
 

Sobre Premiações: 

● Prêmio de melhor trabalho de cada Grupo Temático, sendo 04 (quatro) prêmios ao 
todo.  

● Os trabalhos mais bem avaliados serão indicados para publicação em revistas 
especializadas nas áreas da Mostra. 

● Demais prêmios poderão ser divulgados posteriormente.  

Disposições Finais: 
Os itens deste Edital poderão ser alterados até a realização do evento. As 

atualizações serão publicadas no link do evento/site do PPGA UFC/Unilab - 
https://mestradoantropologia.ufc.br/pt/  

 
 

Coordenação Geral do Evento - Dra. Angélica Baptista (Fiocruz), Dra. Patrícia Von Der 
Way (Fiocruz), Dra. Vera Rodrigues (Unilab) e Dra. Violeta Holanda (Unilab).  

https://mestradoantropologia.ufc.br/pt/

