RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2015 (DE
CHAMADA DE TRABALHOS)

Retifica-se os seguintes itens do edital de chamada de trabalhosdo Seminário Direito e
Ideologia:
3.1

Para participar das atividades da Mostra de Trabalhos do Seminário Direito e

Ideologia, os interessados devem enviar o resumo de seus trabalhos (vide seção 4) para o
endereço <direitoeideologia2015@gmail.com > até o dia 05 de outubro de 2015. O corpo do email deve conter nome completo, telefone e instituição de procedência do(s) autor(es); devendo
o campo assunto ser preenchido apenas com os dizeres "Resumo - Mostra de Trabalhos – Direito
e Ideologia".
3.2

Os trabalhos devem estar relacionados à temática geral do Seminário, de acordo

com os seguintes eixos temáticos:
I.

Ideologia e Trabalho: mundos do trabalho; flexibilização de direitos sociais;

movimentos sindicais; novas morfologias do trabalho; mundos do trabalho e neoliberalismo.
II.

Controle Social e Criminologia Crítica: criminologias críticas, abolicionismo

penal; minimalismo penal; violência de gênero e criminologia; economia política da pena;
controle social e violência; criminalização dos movimentos sociais.
III.

Ideologia Desenvolvimentista: crítica à ideologia desenvolvimentista; a

ideologia desenvolvimentista e o impacto por ela causado; a ideologia desenvolvimentista e
sua intersecção com o direito; o papel do direito na crítica ao desenvolvimentismo.
IV.

Constituição e Assembleia Constituinte de 1988: história da Constituinte;

participação popular; soberania popular e constituição; mudanças constitucionais; doutrina
autoritária e constituição; democracia e constituição; direito e ditadura; resquícios da
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ditadura na Constituição; participação dos militares na Constituinte.
V.

Ideologia e Mídia: cultura de massa; regularização e controle social da mídia;

modelos de controle da mídia; projetos de lei sobre controle da mídia; participação popular
no controle da mídia; oligopólios midiáticos e Constituição; mídias e difusão ideológicocultural; produção e reprodução cultural.

VI.

Ensino Jurídico: educação jurídica popular; educação jurídica enquanto

instrumento emancipatório; crítica ao ensino jurídico brasileiro no passado e no presente.
VII.

Crítica do Direito e da Legalidade: teoria crítica do direito; história crítica do

direito; direito e epistemologia; possibilidade(s) de transformação social através do direito;
direito e ideologia(s); direito de resistência; direito e neoliberalismo.
VIII.

Processo e Ideologia: garantismo jurídico e precedentes vinculantes no Código

de Processo Civil de 2015; processo e ideologia e o atual cenário do Poder Judiciário; processo
sob a perspectiva crítica de Ovídio Batista.
IX.

Gênero e Ideologia: ideologia(s) de gênero; feminismos e interseccionalidades;

parentesco; adoção; técnicas reprodutivas; aborto; questões trans; fundamentalismo religioso;
políticas reguladoras de corpos; ideologia(s) de gênero no ensino.
4.3 A relação dos resumos selecionados para a apresentação oral será divulgada até o dia
08 de outubro de 2015, por e-mail endereçado aos autores e também estará disponível no site
<www.petdireito.ufsc.br> e no site <www.direitoeideologia2015.wordpress.com>.

Florianópolis, 28 de setembro de 2015.
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