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EDITAL 2019 PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

O Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados 
(SADHIR) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
vinculado à Escola de Direito, convida a comunidade acadêmica a participar do 
“III Congresso de Direitos Humanos e Migrações Forçadas: Migrações, 
xenofobia e transnacionalidade”, que acontecerá nos dias 11 e 12 de 
novembro de 2019. Assim, o SADHIR torna público o edital de chamada de para 
submissão de trabalhos acadêmicos (resumo expandido), aberta de 24 de 
outubro a 05 de novembro de 2019, a serem apresentados, em caso de 
aprovação, no III Congresso de Migração e Direitos Humanos e Migrações 
forçadas: Migrações, xenofobia e transnacionalidade, bem como publicados na 
íntegra, posteriormente, de acordo com o disposto neste edital. 

 

1. OBJETIVO 

O III Congresso de Direitos Humanos e Migrações Forçadas: Migrações, 
xenofobia e transnacionalidade acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 
2019 em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio grande do Sul. 
O propósito do evento é proporcionar um espaço acadêmico colaborativo para 
fomentar a construção de conhecimento através da apresentação de pesquisas 
realizadas ou em andamento. Ademais, os Grupos de Trabalho e eixos temáticos 
foram estruturados de modo a incentivar a interdisciplinaridade na produção e 
debate acadêmicos. Os trabalhos devem estar filiados a um dos seguintes 
Grupos de Trabalho e correspondentes eixos temáticos: 

a. Migrações e Direitos Humanos – Cenário Internacional: 
i. A atual política migratória dos Estados Unidos e União Europeia; 
ii. O aumento do controle de fronteiras nos EUA e Europa; 
iii. A criminalização de ativistas de direitos humanos para a população 

migrante no cenário internacional; 
iv. discursos de ódio contra refugiados e migrantes forçados; 
v. A descolonização dos direitos humanos em âmbito migratório; 
vi. Reconhecimento intercultural e políticas de assimilação; 
vii. Outros temas conexos aos presentes no edital 

 

b. Migrações e Direitos Humanos – Cenário Brasileiro: 
i. A atual postura política migratória brasileira; 
ii. As implicações práticas da Nova Lei de Migração;  
iii. O aumento do fluxo migratório venezuelano no Brasil;  
iv. Dados atuais sobre refúgio no Brasil; 
v. O caso dos imigrantes haitianos; 
vi. O caso dos imigrantes senegaleses. 
vii. Outros temas conexos aos presentes no edital 



 

2. PÚBLICO-ALVO 

Convidamos docentes e discentes de pós-graduação ou graduação 
(devidamente matriculados) e estudiosos da área, a submeterem trabalhos. Não 
há restrições quanto à instituição de ensino, curso, nem ao semestre de 
discentes. Incentivamos, nesse sentido, a produção conjunta de orientadores 
com seus alunos. 

 

3. REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

As inscrições devem ser feitas pelo autor e, em caso de coautoria, somente pelo 
autor principal, através do e-mail sadhircongresso@gmail.com até o dia 05 de 
novembro de 2019 às 23:59. Os autores são responsáveis pela formatação do 
trabalho de acordo com as normas deste edital. 

a. Regras sobre autoria: 

A coautoria é limitada a três autores, casos em que o nome do 
autor 

principal deve aparecer primeiro. 
 

b. Regras de formatação do resumo expandido: 

Os trabalhos de pesquisa deverão ser submetidos no formato de resumo 
expandido de acordo com as orientações abaixo. Naquilo que as orientações 
presentes neste edital silenciarem, deverão ser aplicadas as regras da ABNT. 

i. Formato do arquivo: PDF. 
ii. Título do trabalho: centralizado, espaçamento simples, 0pt, negrito, caixa 

alta, separado por uma linha em branco do(s) autor(es). 
iii. Autoria: o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) deve(m) estar logo 

abaixo do título, em itálico, alinhados à direita. No caso de coautoria, os nomes 
devem estar um abaixo do outro, separados do restante do texto por uma linha 
em branco. As informações sobre o(s) autor(es) devem estar em formato de nota 
de rodapé, obedecendo à seguinte ordem: informações acadêmicas, 
financiamento da pesquisa (se houver), atuação profissional e e-mail. 

iv. Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 
entre linhas, justificado. A extensão deve ser de até 2500 palavras, não devendo 
ultrapassar 5 páginas nem podendo ser inferior a 2 páginas, excluída a lista de 
referências bibliográficas. 

v. O resumo expandido deve conter, pelo menos, os seguintes tópicos: 
tema, justificativa, problema de pesquisa, objetivos (geral e específicos), 
metodologia (métodos e estrutura do trabalho), resultados (consolidados ou 
esperados) e referências bibliográficas.  

vi. Palavras-chave: até 5 palavras-chave separadas por ponto, iniciando com 
letra maiúscula. 

 

c. Regras da apresentação oral 

Cada trabalho aprovado poderá ser apresentado por, no máximo, dois autores, 
sendo que as apresentações terão duração máxima de 10 minutos ao total. As 
rodadas de apresentação serão compostas por três trabalhos, após as quais a 
banca fará as arguições em bloco. Os apresentadores terão, no máximo, 5 



minutos para responder aos questionamentos. Serão disponibilizados 
equipamentos eletrônicos para a apresentação dos trabalhos. 

 

d.  Regras da publicação do resumo expandido completo ou de 
artigo completo 

Aqueles resumos expandidos aprovados deverão ser apresentados oralmente 
durante o Congresso. Cumpridos esses dois requisitos, após a incorporação das 
sugestões da banca avaliadora, o trabalho completo deverá ser enviado até o 
dia 01 de janeiro de 2020, havendo a opção de envio de resumo expandido ou 
artigo. Os resumos expandidos completos deverá ser submetido de acordo com 
as regras de formatação do item 3.2 deste edital. O artigo completo deverá ser 
submetido de acordo com as orientações abaixo. Naquilo que as orientações 
presentes neste edital silenciarem, deverão ser aplicadas as regras da ABNT. 

i. Formato do arquivo: .doc ou .docx. 
ii. Extensão: mínimo 8 e máximo de 30 páginas. 
iii. Fonte: Times New Roman, tamanho 12. 
iv. Espaçamento: 1,5 entre linhas, 0pt, com texto justificado. 
v. Título e autoria devem estar no mesmo formato adotado no resumo 

expandido. 
vi. Resumo e abstract: fonte Times New Roman, tamanho 10, com 

espaçamento simples entre linhas e, no máximo, 200 palavras. 
vii. As palavras-chave (no máximo 5), em português e inglês, devem estar 

abaixo do respectivo resumo. As referências devem ser em formato autor-data e 
haver uma lista ao final no formato ABNT. 

 

4. CRONOGRAMA 

Data (s) Atividade: 

a. 24/10/2019 a 05/11/2019: Submissão de resumos expandidos; 
b. 05/11/2019 a 07/11/2019: Avaliação dos resumos submetidos; 
c. 08/11/2019: Divulgação dos resumos aprovados; 
d. 11/11/2019 a 12/11/2019: III Congresso de Migração e Direitos 
Humanos; 
e. 01/01/2020: Envio do trabalho completo. 

 

5. ACESSO AO EDITAL 

 

Link para acesso ao edital do III Congresso de Direitos Humanos e 
Migrações Forçadas: Migrações, xenofobia e transnacionalidade: 

 

https://docs.google.com/document/d/1eX2O139pQYSPgEtJ03DPIPcn-
G_B_8_oRZMstRAnveg/edit?usp=sharing 

 


