
 

 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO DO ST2 – VIOLÊNCIAS INTERSECCIONAIS E RESISTÊNCIA  

16/03/2021 – TERÇA-FEIRA – 14-18 HORAS 17/03/2021 – QUARTA-FEIRA – 14-18 HORAS 18/03/2021 – QUINTA-FEIRA 14-18HORAS 

Mulheres contra a ditadura: Notas de pesquisa sobre 
memórias da luta e da repressão  
Andreia Zaparte 

Violência e humilhação em performances masculinas: 
Considerações sobre um processo criminal (IRATI/PR: 1929) 
Leonardo Henrique Lopez Soczeck 

“Eu tenho orgulho de ser quilombola”: Territorialidade e 
negritude no Quilombo Sambaquim 
José Luiz Xavier Filho 
 

“Foi ali que eu me tornei feminista”: memórias de militantes 
de esquerda e a construção dos feminismos no Brasil 
Luísa Dornelles 
 

Vivências marcadas pela transfobia: memória e narrativas de 
discriminação e violência de mulheres trans e travestis 
Rita Maria Radl-Philipp, Náila Neves de Jesus 

História política, movimento negro e feminismo negro: A 
mulher negra na política e o discurso de ódio na mídia 
Ana Lúcia da Silva 
 

Estudantes “subversivas”: Notas sobre memórias e 
experiências de jovens estudantes em uma prisão masculina 
de Curitiba durante a ditadura civil-militar  
Andreia Zaparte 

Percursos e Rumos das mobilizações do Movimento LGBT+ 
pela Diversidade Sexual e de Gênero: Constitucionalização e 
articulações pós- redemocratização  
Luiz Augusto Ruffo 

A função do mito da democracia racial no desenvolvimento 
do capitalismo brasileiro: Revisitando a crítica de Florestan 
Fernandes  
Matheus Guimarães de Barros 

A militância de Lídia Lucaski em tempos de ditadura: 
Memória, performances de gênero e protagonismo político 
Carla Cristina Nacke Conradi 

Mulheres em situação de abrigamento institucional: 
Narrativas de enfrentamento a violência  
Maria Cecília Takayama Koerich 
 

Afrofuturo: O futuro não está nos noticiários 
Iris Viegas Francisco 

“Tempos sombrios” e estado de exceção: O limiar entre 
direito, violência e a politização da vida humana 
Fátima Aparecida Kian, Luis Delcides Rodrigues da Silva 

A violência política de gênero e o reforço da subordinação no 
espaço privado  
Ana Carolina Parreira 

Transnacionalização das famílias haitianas: narrativas da 
saga de migrantes haitianas para reaver a convivência 
familiar com o(a)(s) filho(a)(s)  
Teresa Kleba, Fernanda Ely Borba 
 

“Em busca de Iara”: Uma batalha pela memória, verdade e 
justiça  
Liliane Cristina Soares Souza 

Violências políticas de gênero nas campanhas e no exercício 
do mandato de mulheres em cargos de poder 
Bruna Busnello, Joana Maria Pedro 

Educação em direitos humanos: Construindo uma cultura de 
direitos 
Sara Estérfane Amorim Oliveira de Souza, Janaina Guimarães da 
Fonseca e Silva 

Ditadura no campo: A repressão contra os camponeses e a 
Comissão Camponesa da Verdade 
Tainara Cristina Egídio Camargo   

O governo de Park Geun-hye e o Acordo das Mulheres de 
Conforto de 2015: Desafios para a superação do passado 
colonial? 
Maurício Luiz Borges Ramos Dias 

Violências contra migrantes em Maringá/PR: A educação 
antirracista no combate a xenofobia no sul do Brasil 
Giovani Giroto, Ana Lúcia da Silva, Ercília Maria Angeli Teixeira 
de Paula 

“Resistência” para Butler: A luta por um futuro radicalmente 
democrático 
João Marcelo de Oliveira Cezar 

Violência de gênero no ensino superior público no Estado do 
Amazonas 
Mônica Xavier de Medeiros, Aldair Oliveira de Andrade, Ana 
Claudia Lopes Martins, Taysa Cavalcanti Rodrigues 
 

Redes de acolhimento e sua atuação frente à questão 
migratória  
Paula Rodrigues Machado 

O feminismo iluminista na escrita de mulheres: 
aproximações entre Judith Sargent Murray e Mary 
Wollstonecraft 
Stéfani Oliveira Verona 

A prática do matrimônio com crianças e adolescentes no 
Brasil: As relações de gênero e o conceito de biopolítica de 
Michel Foucault 
Nicolly Carvalho Nogues 
 

Vulnerabilidade social no contexto migratório: 
Problematizações sobre a realidade de Ponta Grossa/PR 
Luiza Bittencourt Krainski 

Violência política de gênero na Argentina: Retrato da 
presidenta Cristina Kirchner pelo El Clarín (2007-2015) 

Educação para quem? O acesso de crianças migrantes no 
sistema de ensino brasileiro 

Considerações sobre os povos indígenas no espaço urbano: 
Levantamento e discussões 



 

 
 
 

Sofia Rocco Stainsack Rocha 
 

Bruna Suelen de Camargo Raine Clavisso Pereira 

Violência Política de Gênero no Cone Sul: Os ataques 
Midiáticos sofridos por Michelle Bachelet no Chile  
Evelin Maria de Carvalho 

A violação dos direitos da criança e do adolescente: Análise 
de casos 
Leslie Amanda da Silva, Sérgio Bezerra Pinto Júnior, Fabiane 
Freire França 

Somos Todos Universidade: Inclusão e permanência dos 
estudantes indígenas na Universidade Estadual De Ponta 
Grossa – Paraná 
Daniele Aparecida Marcondes Krueger, Luiza Bittencourt Krainski 
 

 

Coordenadoras Dra. Carla Conradi e Dra.Teresa Kleba 
 
Informações sobre as apresentações dos trabalhos no ST: 

a)      Os recursos multimídias não são obrigatórios na apresentação oral. Mas, a elaboração dos slides e projeção na plataforma online é de inteira 

responsabilidade do/a autor/a e/ou coautores/as; 

b)      O tempo disponível para cada exposição será de 10min (sem possibilidade de prorrogação). Caso autor/a e coautor/a forem apresentar um mesmo 

trabalho, os/as mesmos/as devem dividir o tempo entre todos/as, de maneira que a soma da fala de todos/as não ultrapasse 10min; 

c) c) Antes de iniciar a sessão do ST, no dia da apresentação de seu trabalho, é importante fazer testes no microfone e câmera a serem utilizados, para se 

certificar que tudo está funcionando.  

 

 


