
 
Segunda Chamada para Trabalhos - 3º Colóquio de

Raça e Interseccionalidades
É com satisfação que anunciamos III Colóquio Raça e

Interseccionalidades, que será realizado de 11 a 13 de
novembro de 2019, com o tema “Discurso, Raça e
Interseccionalidades na Contemporaneidade”. Nesta
terceira edição, o III Colóquio deixará um grande centro,
Rio de Janeiro, para debater sobre Discurso, Raça e
Interseccionalidades na cidade Franca, interior de São
Paulo, famosa terra do sapato, do café gostoso, do
basquete e tantas outras coisas... Para os íntimos Franca é
Capim Mimoso, a Alta Mogiana!

Com o objetivo de articular os saberes construídos na
comunidade e na academia, o III Colóquio conta com a
parceria e o apoio do Conselho Municipal de Participação
e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca.  Por
meio de palestras, rodas de conversa e muito debate,
estamos interessadas em saber mais sobre como raça e
interseccionalidades estão sendo investigadas na
sociedade. Assim, nesta edição, a apresentação de
trabalhos será também um novo desafio. Compreendemos
que estamos em um momento crucial e devemos
compartilhar e estarmos juntas/os.

O evento será constituído por 4 eixos temáticos:
1) Discurso, Raça, Gênero/Corporalidade e
Interseccionalidades; 2) Discurso, Raça e

Interseccionalidades na Saúde; 3) Discurso, Raça e
Interseccionalidades no Trabalho; 4) Discurso, Raça e

Interseccionalidades na Educação.
Após escolher um dos eixos para submeter seu

trabalho, os resumos:
• devem conter até 300 palavras; (Título,

Autoras/es, Objetivo, Metodologia e
Análise/Resultados).

• estar configurados em Arial, 12, espaçamento
simples e cinco palavras-chave .



Cada participante pode submeter dois trabalhos como
autoras/es. Os resumos devem ser enviados para
contatocoloquio2016@gmail.com e no título do e-mail,
por gentileza, é importante mencionar Submissão de
Resumo e Eixo X. O prazo para a submissão é de 31 de
agosto a 8 de setembro de 2019.  Podem submeter
trabalhos:
 
estudantes do ensino médio, de graduação e pós-
graduação, docentes do ensino fundamental e médio, além
de pesquisadoras/es e ativistas. As modalidades de
participação são com apresentação de trabalho ou como
ouvinte.

Para mais informações, acesse nosso site
https://iiicoloquioraca.tumblr.com/ e siga-nos também no
Facebook (https://www.facebook.com/coloquioraca/) e no
Instagram (@coloquioraca). Bem-vind@s ao III Colóquio
Raça e Interseccionalidades!
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