
II Encontro de Pesquisa Direito e (In)Tolerância Religiosa 
IMIGRAÇÃO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG/Frutal 
06 e 07 de junho de 2019 

 
 
APRESENTAÇÃO: O II Encontro de Pesquisa Direito e (In)Tolerância Religiosa será promovido pelo Grupo de 
Pesquisas CNPq  Direito e (In)Tolerância Religiosa, cadastrado no DGP-CNPq, sendo sediado e certificado pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade/Frutal.   
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade acadêmica, profissionais de diversos setores, professores da educação básica, 
agentes públicos e demais interessados na temática. 
 
TEMA: "IMIGRAÇÃO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE DEMOCRÁTICA” 
 
LOCAL E DATA: 

 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG/Frutal. Av. Professor Mário Palmério, 1001 - Bairro 
Universitário - Frutal/MG. CEP: 38200-000 -  

 Anfiteatro e Salas de Aulas 

 06 e 07 de junho de 2019 (5ª e 6ª feira). 
 

INSCRIÇÃO: 
As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://www.cadfrutal.com/events/ii-encontro-de-direito-e-

in-tolerancia 
  
INVESTIMENTOS: 
- Estudante ouvinte (graduação e pós-graduação): R$15,00 
- Estudante de graduação com apresentação de trabalho: R$20,00 
- Estudante de pós-graduação com apresentação de trabalho: R$25,00 
- Profissional ouvinte: R$25,00 
- Profissional com apresentação de trabalho: R$30,00 
 
Obs: Serão emitidos certificados de participação no evento nas seguintes categorias:  

 Ouvintes (12 horas), para aqueles que participarem de 75% das atividades propostas no evento;  

 Apresentação de trabalho nos GTs; 

 Autoria. 

 Certificado de Menção honrosa para o resumo melhor avaliado em cada GT 
 
GRUPOS DE TRABALHO:  
 

GT1: Crescimento mundial da intolerância religiosa, as faces do desrespeito e da violência: a crise dos 
refugiados como recorte  
 
GT2: Papel do Estado no combate à Intolerância Religiosa, liberdades laicas e conflitos no Brasil 
 
GT3: Educação, Religião e Cultura Popular 
 
 

ABRANGÊNCIA  TEMÁTICA GTs: 
 
GT1: Crescimento mundial da intolerância religiosa, as faces do desrespeito e da violência: a crise dos 
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refugiados como recorte  
 

 Conceitualização de xenofobia, racismo, discriminações e generalizações contra imigrantes e refugiados 
no contexto mundial; 

 Contextualização Histórica e Construção do Conceito de Refugiado; 

 Refúgio e dignidade da pessoa humana; 

 Impulsos para o Refúgio e Categorização dos Refugiados; 

 Classificação dos Refugiados Internacionalmente Reconhecida; 

 Gênese e panorama da intolerância religiosa contra os refugiados mulçumanos; 

 Soluções Duradouras e Tendências Atuais; 

 O medo do outro: segurança, securitização, controle e vigilância na união europeia e américas; 

 Securitização das Ameaças; 

 Anti-imigração européia; 

 Controle e Vigilância do Outro: Ferramentas Securitizadoras; 

 Crise de refugiados na Europa e nas Américas enquanto problema de segurança;  

 Crise humanitária dos refugiados no contexto mundial; 

 A crise dos refugiados e a guerra civil na síria;  

 Ameaças à Segurança ou intolerância ao diferente; 

 Os crimes contra os migrantes. 

 Entre outras temáticas relacionadas...  
 

GT2: Papel do estado no combate à intolerância religiosa, liberdades laicas e conflitos no Brasil: 

 Gênese da intolerância religiosa no Brasil 

 Discriminações e generalizações contra imigrantes e refugiados no Brasil; 

 Conceito de laicidade no Brasil; 

 Intolerância e violência religiosa no Brasil em perspectiva histórica; 

 Constituição brasileira frente às violações da liberdade de religião ou crença; 

 Análise dos direitos políticos dos migrantes e refugiados no Brasil na perspectiva dos direitos humanos; 

 Crise humanitária dos refugiados no Brasil; 

 Refugiados e direito trabalhista: condições de trabalho e empregabilidade; 

 Mão de obra escravagista contra os imigrantes no Brasil; 

 Direitos humanos e o direito ao trabalho dos migrantes indocumentados; 

 Refugiados e direitos previdenciários; 

 Iniciativas de judicialização contra pessoas que incitam ao ódio e à violência; 

 Casos de intolerância e violência religiosa no Brasil relatados pela imprensa escrita; 

 Casos de intolerância e violência religiosa no Brasil que foram motivo de denúncia em ouvidorias; 

 Casos de intolerância e violência religiosa no Brasil que chegaram ao judiciário; 

 Entre outras temáticas relacionadas...  
 

 
GT3:  Educação, Religião e Cultura Popular 

 Panorama da História da Educação Brasileira: herança religiosa portuguesa; 

 O Ensino Religioso no Brasil; 

 Educação e Religião; 

 Cultura popular brasileira; 

 Cultura popular e religiosidade popular brasileira; 



 Sincretismo religioso no Brasil; 

 Expressões culturais históricas brasileiras e  a influência religiosa;  

 Elementos da cultura popular com substrato religioso; 

 Diversidade Cultural Brasileira e a tradição religiosa; 

 Geografia da Religião; 

 Geografia e Religião; 

 O papel do sagrado e do profano na organização espacial do lugar 

 Ações educativas e de conscientização/ humanização e ações sociais para com os refugiados no Brasil; 

 Entre outras temáticas relacionadas...  
 

PRAZOS PARA AS INSCRIÇÕES: 
- Inscrição como ouvinte: até o dia do evento. 
- Inscrição com submissão de resumos: até 20 de maio de 2019  
Os resultados serão divulgados até 30 de maio de 2019. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Credenciamento: dia 06/06 a partir das 18h30 no Hall de Entrada do Bloco A/UEMG-Frutal 
 
DIA 06/06:  ABERTURA e PALESTRA 
 
- 19h: Abertura com apresentação do Grupo de Marujos  José Albino da Silva  
- 19h30: Palestra: 

 Profª. Dra. Tatiana Cardoso Squeff/Universidade Federal de Uberlândia-UFU   
Título palestra: (In)tolerância Religiosa na Era de Migrações Internacionais: Questões pós-modernas  

 
Dia 07/06:  PALESTRAS 
 
- 8h às 9h40:   

 Profª. Dra. Ivete Batista da Silva Almeida/ Universidade Federal de Uberlândia-UFU   
Título palestra: Religiões de Matriz Africana e a Avanço da Intolerância Religiosa 

- 10h às 11h30: Palestra: 

 Prof. Dr. Vinícius  Fernandes Ormelesi/ Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG-Frutal   
Título palestra: Ressentimento e Fundamentalismo religioso: reflexões a partir da filosofia nietzschiana 

 
 
Dia 07/06:  COMUNICAÇÕES ORAIS  
 

 Grupos de Trabalhos - 13h às 16h: (GT1; GT2; GT3)  
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:  

1. A avaliação dos resumos (simples) será feita por dois avaliadores e só serão considerados aprovados com 
os dois pareceres favoráveis. 

2. Não haverá recurso da decisão que reprovar o resumo. 
3. O conteúdo do resumo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 
4. Não será admitida qualquer alteração no resumo depois do seu envio. 
5. O resumo deverá: 

a. ser inédito; 



b. conter entre 350 a 400 palavras; 
c. conter 03 (três) palavras-chave; 
d. conter objetivos, desenvolvimento, metodologia, resultados e referências; 
e. possuir formato Word – A4, posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 

justificado; sem separação de sílabas; parágrafo simples; margem: superior e esquerda: -3 cm, 
inferior e direita: -2 cm. 

f. as citações devem obedecer às regras da ABNT. 
6. Os resumos poderão ser escritos em coautoria, com 01 (um) coautor no máximo. 
7. Cada autor poderá submeter até 02 (dois) resumos para apresentação no evento, desde que para GTs 

diferentes. Caso o autor envie os dois resumos para o mesmo GT, será considerado apenas o último. 
8. A avaliação dos resumos, seguirá os seguintes critérios: 

A. Aderência ao Grupo de Trabalho; 
B. Qualidade da abordagem; 

 O texto é desenvolvido como resumo técnico-científico? 
 A argumentação e o raciocínio são bem empregados no texto?  
 Há adequação entre objetivos propostos, desenvolvimento e conclusão do texto? 

C. Metodologia 
 Há menção ao método de pesquisa utilizado no artigo e sua descrição? 
 A metodologia descrita é bem empregada? 

D. Apoio teórico / referências 
 Há diálogo com a bibliografia pertinente? 
 O resumo está alinhado à produção intelectual atual sobre a temática? 
 As referências elencadas englobam vertentes da temática? 

E. Relevância do tema 
 A discussão é atual? 
 O tema é importante para os debates acadêmicos? 
 O texto lança reflexões a outros pesquisadores? 

F. Elemento textual 
 A redação empregada tem clareza, coesão e coerência? 
 O texto respeita a norma culta? 

G. Adequação do título, do resumo e das palavras-chave  
 O título é adequado ao conteúdo? 
 O resumo sintetiza adequadamente o texto? 

H. Adequação às regras da ABNT 
 O texto está formatado de acordo com as regras da ABNT? 
 As referências adequam-se às normas da ABNT? 
 As citações de fontes são conformes às regras da ABNT? 

9. Os resumos serão publicados nos Anais do evento. 
10.  Somente será permitida a comunicação oral por pelo menos um dos autores. 
11. Em caso de coautoria é suficiente a presença de um autor no momento da exposição, mas os dois autores 

devem efetuar o pagamento da inscrição no evento para receberem a certificação de autoria. 
12.  Certificado de menção honrosa para o melhor resumo avaliado em cada um dos GTs. 

 
ENVIO DE RESUMOS PARA O II ENCONTRO: 
 
Depois de escolhido o GT, os resumos deverão ser enviados para o e-mail: direitoeintolerancia@gmail.com, com 
o título: "Submissão Resumo 2º Encontro". 

 Identificar o GT junto ao resumo enviado e o comprovante de pagamento da inscrição. 
 
  
REALIZAÇÃO:   
Grupo de Pesquisa CNPq - Direito e (In)Tolerância Religiosa/UEMG-Frutal. 
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COORDENAÇÃO:  
Professoras Rozaine Fontes Tomaz e Loyana Christian de Lima Tomaz 
www.direitoeintolerancia.com.br 
 
Maiores Informações:  
direitoeintolerancia@gmail.com 
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