II Congresso Internacional sobre Gênero e Espaço
e
III Seminário Latino-Americano de Geografia, Gênero e
Sexualidades
Primeira circular

CHAMADA DE TRABALHOS
As instituições responsáveis:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidades Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochimilco
em parceria com:
Instituto de Geografía
Facultad de Filosofía y Letras
Programa Universitario de Estudios de Género
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal de Rondônia
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Rio Grande
Convidam especialistas e pessoas interessadas na reflexão sobre gênero, espaço
e sexualidades a participar com trabalhos no

II Congresso Internacional sobre Gênero e Espaço que se
celebrará em conjunto com o III Seminário Latino-Americano de
Geografia, Gênero e Sexualidades
entre 16 e 19 de maio de 2017 no Centro Histórico de la Ciudad de México
(Ciudad de México)

Objetivos:
1. Reunir especialistas e pessoas interessadas no tema para discutir,
intercambiar e gerar ideias a partir de diversas disciplinas sobre os principais
problemas teóricos e metodológicos que derivam das relações entre gênero e
espaço.
2. Reunir periodicamente pessoas envolvidas na reflexão sobre gênero e sua
interseção com o espaço, a fim de compartilhar avanços de pesquisa, criar novas
perspectivas e incentivar discussões de aspectos teóricos e metodológicos a
partir das ciências sociais e humanidades.
3. Publicar as memórias do seminário em formato digital.
4. Produzir livro impresso com os trabalhos que se destacarem.
5. Dar continuidade e consolidar a rede de pesquisas sobre gênero e espaço.
Inscrições
Data
Até 15 de março de 2017
De 16 de março de 2017 até
16 de maio de 2017

Participant
es do
México
$ 1,250.00
MN
$1,500.00
MN

Participantes
Internacionais
$ 100.00 USD
$ 125.00 USD

Estudantes de licenciatura o pós-graduação devidamente matriculado pagarão
50% do valor da inscrição.
Formato
Conferencias magistrais
Mesas redondas palestras individuais
Apresentação de outros documentos: vídeos, fotografias, maquetes,
testemunhos, performances.
Formas de participação
As pessoas que desejem participar deverão enviar o trabalho para o seguinte
endereço: generoyespacio@gmail.com com um resumo do trabalho, ou uma
proposta de material documental com 400 palavras, antes de 31 de dezembro
de 2016. Tanto o resumo como a proposta de apresentação de outros
documentos podem ser escritos em inglês, espanhol ou português. O título deve
ser centralizado (em negrito, escrito com iniciais maiúsculas e o restante
minúsculas, Arial 12). O texto do resumo deve ser letra normal (Arial 12 com
espaçamento simples).

O resumo deve vir com uma folha com os seguintes dados:
• Nome
• Grau acadêmico
• Especialidade
• Afiliação Institucional
• Cidade e País de residência
• Endereço eletrônico:
• Resumo do currículo: (máximo 300 palavras)
• Indicação do tema abordado no resumo
O Comitê Acadêmico do Congresso realizará a avaliação das propostas. Os
proponentes receberão aviso sobre o aceite entre 1 e 3 de fevereiro de 2017,
junto com a programação completa do evento.
As pessoas com resumo aceito deverão enviar os textos completos até 01 de
março de 2017 para serem incluídos nos Anais do Seminário. A próxima
circular informará sobre as normas para os trabalhos completos e os
procedimentos para as inscrições.
Temas
§ A problemática do espaço e o gênero: aproximações epistemológicas e
conceituais.
§ Produção do espaço generificado, poder, reprodução social e conflitos:
experiências, práticas, representações textuais e visuais, imaginários,
discursos e instituições
§ Espaço doméstico e novas formas de configurar e habitar no âmbito da
domesticidade
§ Espaços urbanos e rurais
§ Geografías feministas
§ Sexualidades e espaço: heteronormatividade, diversidade sexual,
dissidência sexual, sexualidades queer
§ Dimensões espaciais da violência e insegurança além da visão policial
§ Na produção gentrificada dos corpos
§ A imaginação literária, fílmica e artística
§ Gênero, identidades étnicas e raciais
§ Espaço, gênero e vida cotidiana
§ Gênero, espaço e exclusão
§ Corpo, gênero e espaço
§ Gênero, espaço e movimentos sociais
§ Gênero e lugares de memória
§ Corpo, espaço, emoções e afetos
§ Dimensões espaciais dos processos migratórios
§ Espaços virtuais e ciberespaços
§ Mobilidade cotidiana e gênero
§ Culturas da noite urbana e gênero
§ Estudos de gênero, à nova economia e espaço urbano.

Datas importantes
30 de dezembro de
2016
Límite para o envio
do resumo e
propostas
documentais

1- 3 de fevereiro
de 2017
Aviso de aceite ou
rejeição dos
resumos e
propostas

01 de março de
2017
Entrega do
trabalho
completo

15 de março de
2017
Publicação do
programa
definitivo

