
 

 

 

 

 

Programação Geral GT – por dia 

 

[Essas informações estarão disponíveis em Caderno impresso que cada participante receberá 

no ato do credenciamento] 

 

Dia 15 de agosto – Quinta-feira 

 

8h30min às 9h30min 

♦ GT 1 – Mulheres negras: resistências, feminismos e espaços sagrados que se (re)visitam 

Apresentação de Trabalhos – Auditório Colégio Sinodal 

[Haverá tradução de/para inglês] 

Dayanne da Silva Santos 

Encantaria na vida: mulheres e o tambor mina da tenda 

Nossa Senhora dos Navegantes no território Quilombola 

Santa Rosa dos Pretos (Itapecuru - Mirim/MA) 

Luciana Santos Bispo, 

Evelin Sibele R. 

Sganzerlla e Maria Gorete 

Pereira 

Sociedade, Gênero e Violência: percepções juvenis acerca 

das representações femininas, de perpetuação da cultura 

machista e de violência contra a mulher presentes em 

diferentes gêneros musicais 

Adriana da Silva Ferreira 
Comunidades quilombolas pesquisação de suas vivências 

através de confecção de bonecas negras 

Graziela Rinaldi da Rosa e 

Janine Corrêa Gomes 
“Dandaras”: A história de um coletivo feminista 

Michele Barcelos Corrêa Mulheres negras movem o mundo 

Girlene Lopes de Oliveira 

Lourenço, Lorena Silva 

Votório e Maria Terezinha 

Bretas Vilarino 

Os enfrentamentos da mulher no mercado de trabalho em 

virtude da cor da pele 

 

 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 2 – Direitos humanos das mulheres: Cumplicidade e resistência no enfrentamento das 

violências e na construção da justiça de gênero 

Apresentação de trabalhos – Sala 101U 

Gabrielle Scola Dutra e 

José Francisco Dias da 

Costa Lyra 

Gênero, violência e reificação: a criminalização sob os 

corpos das mulheres periféricas a partir de uma abordagem 

da criminologia do reconhecimento 

Roberto Salbego Donicht, 

Laura Cabral Frainer, 

Andrea Fricke Duarte 

Violência de gênero: a Senhora dos 03 maridos 

Rosa Maria Vargas Leães Relato de experiência: legislativo de Nova 

Hartz/Procuradoria da Mulher 

Daniela Andreatta Interseccionalidade dos direitos humanos como forma de 

resignificação do feminismo frente a violências contra as 

mulheres 

Francisco Ribeiro Lopes e 

Andressa Laste 

Os desafios do direito previdenciário na aposentadoria por 

tempo de contribuição para o/a transsexual: o desafio de 

harmonizar o binômio contribuição e gênero 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 201U 

Luzmila Casilda Barreto 

Quezada 

La violencia simbólica y sus repercusiones en la 

subjetivación  

Carina Caetano de 

Oliveira Quines e 

Rosângela Angelin 

Justiça de gênero em escolas públicas: construindo 

identidades a partir de resistências a "pre-conceitos" sociais 

e religiosos 

Zaraí Gonzalía Polanco O aumento dos casos de violência intrafamiliar contra as 

mulheres nos ambientes eclesiais: uma questão de gênero 

Sandra Vidal Nogueira e 

Osmar Veronese 

Cartografias do feminicídio na terra sem males 

Salete da Silva Hoch Mulheres em espaços “masculinos” e violência simbólica: 

conquistas e desafios das policiais militares femininas da 

brigada militar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 3 – Aspectos Sociais sobre relações de Gênero e Saúde 

Apresentação de trabalhos – Sala 302H 

João Francisco Greff do 

Amaral e Andrea Fricke 

Duarte 

A angústia de mulheres em face da gestação: uma proposta 

de grupo terapêutico em um CRAS 

Manueli Tomasi, Débora 

Guimarães Golle e Alana 

dos Santos 

Empoderamento e autoestima como potência de ação: uma 

experiência em grupos com Mulheres toxicodependentes 

Rosa Maria Vargas Leães Um estudo sobre o domínio psicológico e relações sociais 

dos pacientes atendidos pelo programa Melhor em Casa de 

Parobé/RS 

Lais Caroline Schropfer e 

Lizete Dieguez Piber 

Visitas domiciliares a mulheres em situação de violência 

doméstica 

Karoline Bones Dill e 

Lizete Dieguez Piber 

Diálogos com a saúde: violência de gênero 

 

♦ GT 4 – Discurso político-religioso 

Oficina – Sala 304H 

Paradoxos Multidimensionais do Desenvolvimento: pensar a desigualdade e a pobreza na 

América Latina - Anna Zeifert e Daniel Rubens Cenci 

 

♦ GT 5 – Cosmopolítica ecofeminista 

Apresentação de trabalhos – Sala 305H 

Samira Rossmann Ramlow 

e Jéssica Laís Kriese 

Duffeck 

Jacobina: a mulher que vivia entre o céu e o inferno 

Assunta Romio Projeto libertador à luz de Teresa de Ávila 

Andreia Meinerz O que a lua faz com as flores - autonomia feminina na 

periferia de Porto Alegre 

Vanessa Nesbeda da Silva 

Gil 

Feminização da natureza: avanço social ou reforço de 

estereótipo 

Adrieli Aquino e Daniel 

Rubens Cenci 

Ecofeminismo: a luta pela liberdade da “Mãe-Terra” 

 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 6 – Gênero e literatura sagrada 

Apresentação de trabalhos – Sala 206H 

Marlene Ana Terhorst A participação de mulheres no movimento de Jesus 

Taiana Luisa Wisch Irmãs, modelo de relação no movimento de Jesus: 

comparação sinótica 

Carolina Bezerra de Souza Duas narrativas de unção: a comparação do papel da 

mulher em Marcos 

 

♦ GT 7 – “Na cama com Marcella” 

Apresentação de trabalhos – Auditório Katharina 

[Haverá tradução de/para inglês] 

Anita Lang Nuevas Narrativas y Teologías Feministas desde una 

Latinoamérica Con Cuerpo, Sexualidad y Voz de Mujer 

Latina  

Maria Gorete Pereira, 

Luciana Santos Bispo e 

Maria Salete Pereira 

Discutindo a Teologia da Libertação a partir da teoria de 

Marcella Althaus-Reid e o princípio de que “a ideologia 

heterossexual” também oprime os heterossexuais - 

recortes de uma experiência 

Michel Nahas Sexo não é sinônimo de amor: O Casamento Bi- ou 

Polissexual de pessoas de fé 

 

♦ GT 8 – Arte feminista 

Apresentação de trabalhos – Prédio L (Espaço Diversidade) 

Marga Janete Ströher A linguagem de protagonismo feminino nas obras de 

Artemisia Gentileschi 

Luana Maíra Moura de 

Almeida 

Frida Kahlo: vivacidade de uma grande mulher 

Ilíria François W. Entre a ética e o cuidado: caminhos para uma 

hermenêutica do cuidar? 

Rossana Klippel de Souza 

José 

Mulheres, lutas e representações: a coleção fotográfica do 

Coletivo Feminino Plural (Porto Alegre/RS) 

 

 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 9 – Cultura pop e quadrinhos 

Apresentação de trabalhos – Sala 204H 

Carolina Bittencourt da 

Silva 

Cosplay ou Cosputa? Um relato de experiência de 

mulheres no meio cosplay 

Eliana Cristina Caporale 

Barcellos 

Não és minha, não serás de mais ninguém 

Ana Gabriela da Silva 

Vieira 

As fanfics como resistência ao discurso heteronormativo: 

um olhar sobre a cultura pop na perspectiva da hipermídia 

Aline Conceição Job da 

Silva 

Problemas de representação: mulheres e modelos culturais 

em videogames 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 208H 

Mauricio da Cunha 

Albuquerque 

Do cavaleiro medieval ao pai de família: um estudo sobre 

o imaginário do herói e as representações de 

masculinidade em “Príncipe Valente” (1945-1960) 

Artur Rodrigo Itaqui Lopes 

Filho e Adriana Silva da 

Silva 

O capitão América e o ideal de masculinidade - um estudo 

acerca da construção da masculinidade nas HQs do 

Capitão América do período da Segunda Grande Guerra 

(1941-1945) 

Lucas Marques Vilhena 

Motta 

Representações da masculinidade em JoJo’s Bizarre 

Adventures 

Natania Aparecida da Silva 

Nogueira 

Les Petroleuses: imagem e liberação feminina 

 

♦ GT 11 – Mulheres na história (Ensino Médio e Técnico) 

Apresentação de trabalhos – Auditório Ernesto Schlieper 

Joana Werner Kehrwald e 

Raquel Bozzetto Alves 

A experiência de uma intervenção inovadora no dia 08 de 

março em colégio tradicional 

Elias Tiago Ferreira da 

Rosa, Maria Medina de 

Jesus e José Luiz Possato 

Junior 

De Balzac a Nabokov: a representação literária da mulher 

burguesa nos séculos XIX e XX 

Rafaela Strasburg Pich O corpo feminino na arte 

Laura Kauer da Rosa, Julia 

Flores Penedo e Luize 

Spolavori de Rosa 

Padrões impostos pela sociedade 



 

 

 

 

 

 

Lucca Kreuz de Oliveira, 

Jennifer Maiara Steffens, 

Nicoli Dapper, Abel Land 

Backes e Vagner de Souza 

Rodrigues 

A participação das mulheres escudeiras em batalhas da 

série “Vikings” 

 

 

9h45min às 10h45min  

♦ GT 1 – Mulheres negras: resistências, feminismos e espaços sagrados que se (re)visitam 

Mesas Redondas – Auditório Colégio Sinodal 

[Haverá tradução de/para inglês] 

1: Feminismos, luta de mulheres, religiosidades e descolonizações: Georgina Helena Lima 

(UFEPEL) e Graziela Rinaldi (FURG) 

2: Feminismos Negros, Feminino e religiões afro-brasileiras - Rosinalda C. da Silva 

(PUC/Goiás) e Thais Alves Marinho (PUC/Goiás) 

 

♦ GT 2 – Direitos humanos das mulheres: Cumplicidade e resistência no enfrentamento das 

violências e na construção da justiça de gênero 

Apresentação de trabalhos – Sala 101U 

Fagner Fernandes Stasiaki 

e Thais Kerber de Marco 

Feminismo: uma luta histórica por direitos iguais e 

respeito 

Cassiê Kaczuk Refosco e 

Liria Ângela Andrioli 

Místicas de vida e de formação: o cotidiano das mulheres 

do assentamento 08 de Junho e seus reflexos na 

agroecologia e na expressão da identidade camponesa 

Paloma de Freitas Daudt, 

Carina Rostirolla Lakus e 

Elissandra Siqueira da 

Silva 

Coletivo Ocupação Feminista: uma experiência de 

resistência e luta 

Rocheli Koralewski Pastoral da Juventude: em luta pela vida das mulheres 

Liane Marli Schäfer Lucca 

e Rosângela Angelin  

Vulnerabilidade e políticas de inclusão: a busca por 

reconhecimento de mulheres com deficiência 

 

 



 

 

 

 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 201U 

Ana Lara Tondo e 

Gabrielle Scola Dutra 

Gritos de resistência: a consolidação do capitalismo como 

processo de violência sob os corpos femininos 

Ana Kravczuk Rodrigues e 

Ana Claudia Delajustine 

As novas formas de guerra e a violência de gênero: a 

problemática da efetivação dos direitos humanos das 

mulheres 

Luana Maíra Moura de 

Almeida e Rosângela 

Angelin 

“Irás padecer as dores no parto”: do “pecado original” à 

violência obstétrica no Brasil 

Felipe Hobus Vollrath e 

André S. Musskopf 

Produção teológica feminista e de gênero no mestrado 

profissional da Faculdades EST 

Aline Podkowa e 

Rosângela Angelin 

Resistência e empoderamento das mulheres sob a 

perspectiva do direito de estar só 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 202U 

Rogério Oliveira de 

Aguiar e Tiago Graube 

Juventude evangélica enquanto espaço de construção de 

novas relações entre gênero, sexualidade e religião 

Daniela Fracalossi Garcia Violência contra as mulheres no Brasil e a tutela das 

normas frente a violência doméstica e familiar, o estupro 

e o assédio sexual 

João Francisco Greff do 

Amaral, Isabel Cristina 

Greff do Amaral e Isadora 

Sulzbacher Ourique 

Caracterizando violências: doméstica, sexual e 

psicológica 

Karoline Bones Dill e 

Lizete Dieguez Piber 

Diálogos com a comunidade: CRAS e violência de 

gênero 

Bianca Ariadne Santos da 

Rosa, Laís Krewer e 

Lizete Dieguez Piber 

Perfil de mulheres atendidas pelas políticas públicas de 

proteção à mulher na cidade de Santo Ângelo 

 

♦ GT 3 – Aspectos Sociais sobre relações de Gênero e Saúde 

Apresentação de trabalhos – Sala 302H 

Dione Carla Baldus Livres ou aprisionadas/os? Uma abordagem da construção de 

gênero e sua influência nas doenças psicossociais 

Kaoanne Wolf Krawczak e 

Biacna Strücker 

“O silenciamento de identidades de gênero”: uma abordagem 

crítica sobre as principais implicações do direito à saúde na 

vida dos transexuais 

 



 

 

 

 

 

 

Kaoanne Wolf Krawczak e 

Bianca Strücker 

“É como esperar por algo além da morte”: uma análise sobre 

o processo transsexualizador do sistema único de saúde/SUS 

Rosane Philippsen Projeto almofadas do coração como ação diaconal de 

mulheres luteranas no Vale do Paraíba/SP: relato de 

experiência 

Rubens Ruprecht O sofrimento da mulher no ministério religioso 

 

♦ GT 4 – Discurso político-religioso 

Apresentação de trabalhos – Sala 304H 

Ana Claudia Delajustine e 

Ana Kravczuk Rodrigues 

O corpo da mulher sob tutela do fundamentalismo 

religioso: o controle reprodutivo feminino 

Schirley Kamile 

Paplowski, Vitória 

Agnoletto e Anna Paula 

Bagetti Zeifert 

A Justiça Social como possibilidade para a reconfiguração 

das relações sociais e de gênero 

Vitória Agnoletto, Schirley 

Kamile Paplowski e Anna 

Paula Bagetti Zeifert 

Justiça social e gênero: a desigualdade multidimensional e 

os obstaculos para desenvolvimento de sociedades justas 

na América Latina 

Anna Paula Bagetti Zeifert Justiça social e desenvolvimento na América Latina: A 

igualdade de gênero como questão fundamental 

Daniel Celestino Leidens, 

Letícia Gheller Zanatta 

Carrion 

O reconhecimento da identidade de gênero 

Michel Eriton Quintas Teologia moral e da libertação em favor da diversidade 

sexual 

Andrea Muxfeldt Valer, 

Clarice Gorodicht e 

Simone Silva Dorneles 

Da invisibilidade das identidades insurgentes na Base 

Nacional Comum Curricular 

Simone Silva Dorneles Uma leitura de gênero da Resolução de Educação em e 

para os Direitos Humanos no Sistema Municipal de Ensino 

de Porto Alegre 

Larissa Nunes Cavalheiro e 

Fábio Júnior Brum 

Machado 

A (in)visibilidade da população LGBT 

 



 

 

 

 

 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 307H 

Daniel Fagundes de 

Carvalho Machado 

“A Eva moderna”: representações do feminino na revista A 

Cigarra (SP) acerca de seu comportamento político e 

social 

Maria Adriana Marques A identidade do homem, frente ao protagonismo da mulher 

na religião, na perspectiva da IEAD 

Paulo Victor Zaquieu-

Higino e Gabriel Maçalai 

Bela, recatada e no Congresso: representações do feminino 

no discurso da deputada federal Chris Tonietto 

Gabriela Luiz Scapini Mulheres evangélicas na política: análise sobre a atuação 

legislativa feminina na câmara dos deputados (2002-2014) 

Lucimary leiria fraga Pensando o lugar e o não-lugar sob a perspectiva das 

vivências trans: corpos que (não)significam em uma 

sociedade multicultural 

Bianca Strücker e Thaís 

Maciel de Oliveira 

Ambivalência da aporia racional: o phármakon da 

contemporaneidade a partir do marco histórico pós-

positivista 

Bianca Strücker e Noli 

Bernardo Hahn 

O princípio da laicidade e a utilização da linguagem 

religiosa na esfera pública 

Noli Bernardo Hahn Narrativas possíveis a partir de uma análise e de uma 

interpretação da Carta do Papo Francisco a Luis Inácio 

Lula da Silva 

 

♦ GT 5 – Cosmopolítica ecofeminista 

Roda de Conversa e apresentação do documentário – Sala 305H 

Documentário “Absorvendo o Tabu” - Juliana Pereira Pena  

 

♦ GT 6 – Gênero e literatura sagrada 

Apresentação de trabalhos – Sala 206H 

Flavio Schmitt Maria Madalena: o itinerário de uma mulher 

Marli Brun e Andréa 

Cristina Schneck 

Reflexões sobre a trajetória metodológica do projeto Flor 

de Ipê 

Mateus Andrey Dolny Contextualizar, repensar e amar: uma leitura de 1 Co. 6 .9 à 

luz do(s) contexto(s) 

 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 7 – “Na cama com Marcella” 

Apresentação de trabalhos – Auditório Katharina 

Cristiana de Assis Serra O coração, a santa e a dádiva: contribuições teológicas de 

corpos fora-da-lei  

Geise Campêlo Ferreira Subversões de gênero em relações BDSM do tipo 

FEMDOM: uma análise de “eu, Dommenique” 

 

♦ GT 8 – Arte feminista 

Apresentação de trabalhos – Prédio L (Espaço Diversidade) 

Angelica Tostes A arte contemporânea feminista e pós-colonial da Índia 

Marcia Blasi Costurando juntas: resistência e liberdade 

Carolina Bitencourt da 

Costa 

“Viver da arte” e o que isso significa para as mulheres: 

um relato de experiência 

Marcela de Maria Sehn 

Fonseca 

Desconstruindo o filme mãe! - identificando a relação dos 

elementos religiosos e de gênero nessa obra 

cinematográfica 

 

♦ GT 9 – Cultura pop e quadrinhos 

Bate-Papo Mesa Redonda – Sala 200H 

Jogos Eletrônicos, Representação e Representatividade de Gênero - Aline Job, Lucas 

Goulart; Mediadora: Giovana Santana Carlos 

 

♦ GT 10 – Masculinidades 

Apresentação de trabalhos – Sala 201H 

Ezequiel Hanke Como funciona o preconceito de quem acha que não o 

tem? Algumas considerações acerca da homofobia 

Michel Nahas Filho Bissexualidade masculina na meia idade no Brasil: o 

problema da invisibilidade e apagamento da 

bissexualidade 

Edmarcius Carvalho Novaes 

e Eunice Maria Nazarethe 

Nonato 

“Quer biscoito, maricona?”: um estado da arte sobre 

expressões de masculinidades em teses que pautam 

vivências de homens gays idosos 

Carolina Bohn e Júlio 

Cpesar de Oliveira Sá 

Trabalhando masculinidades com homens autores de 

violência: limites e possibilidades 



 

 

 

 

 

 

Roberto Salbego Donicht, 

Mariana Mattos de Oliveira, 

Lizete Dieguez Piber 

Grupo reflexivo: Desconstruindo masculinidades tóxicas 

 

♦ GT 11 – Mulheres na história (Ensino Médio e Técnico) 

Apresentação de trabalhos – Auditório Ernesto Schlieper 

Anna Carolina Leonhardt e 

Isadora Volkmann Müller 

Copa do Mundo Feminina 

Camilla Brückmann de 

Mattos, Laura Franco 

Marques e Laura Sophia de 

Carvalho 

Mulheres brasileiras na história 

Cecília Ehlert Schaper, Júlia 

Costa Guerra e Lara Zeni 

Ferreira 

A mulher e a história da música 

Alícia Girardi Gnoatto, 

Natanael Maschmann e 

Valentina Blauth Sgrillo 

Feminicídio 

 

Dia 16 de agosto – Sexta-feira 

 

8h30min às 9h30min – Programa dos Grupos de Trabalho 

♦ GT 1 – Mulheres negras: resistências, feminismos e espaços sagrados que se (re)visitam 

Apresentação de Trabalhos – Auditório Colégio Sinodal 

[Haverá tradução de/para inglês] 

Evelin Sibele Ramalho 

Sganzerlla e Luciana 

Santos Bispo  

Educação é resistência - Insubmissão 

Edmarcius Carvalho 

Novaes, Eunice Maria 

Nazarethe Nonato e Linda 

Carten Estevan Lopes 

“Meu lugar de fala”: a descolonização de saberes e o 

feminismo negro a partir de um relato pessoal 



 

 

 

 

 

 

Flavia Refina Sousa 

Martins 

Excursionando pelo universo de auto rosa de Amarante: 

Narrativas de vida, religiosidade afrodescendente e 

resistência feminista 

Aline Beatriz Muller 

O punitivismo criminalizador do Estado: uma análise acerca 

da seletividade penal da Lei de Drogas em face da mulher 

negra e periférica 

Bruna Christine B. C. 

Fernandes 

A voz de Cleo e subalternidade falada no Cinema: uma 

análise do filme "Roma" sob a ótica de Gayatri Spivak 

 

♦ GT 2 – Direitos humanos das mulheres: Cumplicidade e resistência no enfrentamento das 

violências e na construção da justiça de gênero 

Apresentação de trabalhos – Sala 101U 

Letícia Raddatz Violência simbólica e políticas públicas: a percepção do 

machismo entre educandas/os do ensino médio de escola 

pública no município de Santa Rosa/RS 

Francisco Ribeiro Lopes e 

Andressa Laste 

A educação de gênero como mecanismo de 

enfrentamento ao preconceito institucionalizado: uma 

perspectiva viável no fortalecimento a diversidade e o 

respeito às diferenças 

Ketlin Lais Schuchardt “Em Comunhão com as ViDas das Mulheres”: coletando 

testemunhos de cumplicidade e resistência de mulheres da 

IECLB 

Maria Salete Pereira e 

Maria Gorete Pereira 

Violência contra a mulher: a informação como 

mecanismo de autodefesa e empoderamento da mulher, 

uma abordagem diferenciada a partir dos grupos 

operativos da policlínica regional de Iguatu/CE 

Ederson Coitinho, Michele 

Barcelos Corrêa e Vitória 

da Luz Vasconcellos 

Nas trilhas de uma campanha de enfrentamento aos ciclos 

de violência contra a mulher 

Cristiana de Assis Serra “Você já ouviu falar de teologia feminista?” Mulheres 

cristãs na disputa dos direitos sexuais e reprodutivos no 

Brasil contemporâneo 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Apresentação de trabalhos – Sala 201U 

Alana Taíse Castro Sartori 

e Neusa Schnorrenberger 

O processo de dominação dos corpos das mulheres através 

do “mito da beleza” de Naomi Wolf 

Kyrlia Dornelles 

Mendonça, Rubia 

Cristiana Ferreira e Lizete 

Dieguez Piber 

Mulheres privadas de liberdade: ressignificando as 

violências de suas vidas 

Laís Caroline Schröpfer e 

Simone Vargas Lunkes 

Prevenção e enfrentamento a violência doméstica no 

município de Santo Ângelo: intervenções da 

coordenadoria municipal de políticas públicas para as 

mulheres 

Laís Krewer, Bianca 

Ariadne Santos da Rosa e 

Lizete Dieguez Piber 

Legislação e políticas públicas para as mulheres: realidade 

de Santo Ângelo 

Lorena Silva Vitório e 

Eunice Maria Nazarethe 

Nonato 

A apatridia decorrente da discriminação de gênero 

Manueli Tomasi e Ana 

Carolina Einsfeld Mattos 

Como é para as mulheres viver em situação de rua? 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 202U 

Martha Izabel Dalla 

Nora e Jean Mauro 

Menuzzi 

Direitos humanos e feminismo: a construção da igualdade 

material por meio de ações afirmativas 

Geovana Maciel da 

Fonseca, Suélen 

Cristiane Santos da Silva 

e Varlei Machado da 

Rosa 

As lutas feministas abrangem a tod@s? Uma abordagem 

acerca da vertente interseccionista dos movimentos 

feministas com relação às pautas negras e trans 

Débora Daiane Beyer 

dos Santos 

Engajando-se nas redes de apoio em favor do 

enfrentamento a violência contra as mulheres 

Marielle Machado A violência psicológica nas relações conjugais 

 

♦ GT 3 – Aspectos Sociais sobre relações de Gênero e Saúde 

Palestra e debate – Sala 302H 

Integridade das mulheres nos espaços públicos - Jean Mauro Menuzzi (URI) 

 



 

 

 

 

 

♦ GT 4 – Discurso político-religioso 

Palestra – Sala 304H 

Cartografias do feminicídio no RS - Sandra Vidal Nogueira 

 

♦ GT 5 – Cosmopolítica ecofeminista 

Apresentação de trabalhos – Sala 305H 

Neusa Schnorrenberger Ecofeminismo e mística religiosa aportes para a luta 

emancipatória no MMC 

Julia Salomao Dias “Las mujeres somos la mitad de todo”: o feminismo 

comunitário na luta contra o patriarcado, o colonialismo e o 

neoliberalismo 

Thayane Czallas do 

Nascimento e Wagner 

dos Santos Chagas 

 

O poder da palavra e o sagrado feminino: contribuições da 

educação tradicional para a educação formal 

Cheila Aparecida Ramos 

e Siomara Aparecida 

Marques 

Gênero e Agroecologia: uma análise da cultura indígena da 

Terra Rio das Cobras – Nova Laranjeiras-PR 

Aline Cristina Mello Til 

Graziela Rinaldi da Rosa 

A dimensão agroecológica do IV Seminário das Mulheres do 

Campo, das Águas, Florestas e Cidades 

 

♦ GT 6 – Gênero e literatura sagrada 

Apresentação de trabalhos – Sala 206H 

Gabriel de Souza e 

Rocheli Koralewski 

Re-criar: a desconstrução da figura de Eva para o 

enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres 

Flávia Luiza Gomes Poemas transgressores da lei de Deus: Cântico dos Cânticos e 

poesia brasileira num grito de resistência da mulher 

Karen de Souza Colares Antropologia do feminino em Gênesis: Uma nova construção 

a partir da hermenêutica de Elisabeth Schüssler Fiorenza 

 

♦ GT 7 – “Na cama com Marcella” 

Mesa de encerramento do GT – Auditório Katharina 

[Haverá tradução de/para inglês] 

“Na cama com Marcella”: Ana Cláudia Figueroa (ICM), Ana Ester Freire (PUC Minas), 

Genilma Boehler (UBL), Hugo Córdova Quero (GTU) 



 

 

 

 

 

 

♦ GT 8 – Arte feminista 

Oficina – Prédio L (Espaço Diversidade) 

Teologia feminista criativa – Angélica Tostes 

 

♦ GT 9 – Cultura pop e quadrinhos 

Apresentação de trabalhos – Sala 200H 

Iuri Andréas Reblin A jornada da heroína e a discussão de gênero na série 

Supergirl 

Arantxa Silva da Silva Entre a capa e o jeans: discussões a respeito das 

feminilidades/personalidades e vestimentas nas séries 

Supergirl e Jessica Jones 

Maria Vitória Campos 

Mamede Maia e Gilsene 

Chatack 

 

Reflexões sobre a representatividade de casais 

homoafetivos na animação She-Ra e as princesas 

guerreiras 

Christian Gonzatti e Felipe 

Viero Kolinski Machado 

 

Daenerys targaryen, de Mãe dos Dragões à Medusa: a 

perspectiva de gênero na crítica cultural do pop 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 204H 

Márcia Tavares Chico “A raiva delas no escuro se agitando”: a maldição do 

feminino em um quadrinho de Alan Moore 

Suellen Cordovil da Silva e 

Gustavo Soldati Reis 

Uma leitura de gênero de Lost Girls, de Alan Moore e 

Melinda Gebbie 

Mariana “Annie” Ruaro de 

Vasconcelos e Guilherlme 

Sfredo Miorando 

O dress code do desejo: como uma entidade conceitual e 

de gênero fluido performa gênero nas páginas de Sandman  

Paulo Adroir Magalhães 

Martins 

Vulnerabilidades das pessoas trans no Brasil: uma análise 

a partir de Lord Fanny nas histórias de "Os Invisíveis" 

 

♦ GT 11 – Mulheres na história (Ensino Médio e Técnico) 

Palestra – Auditório Ernesto Schlieper 

Amores e Sexualidades na Juventude - Luis Alexandre Cerveira 



 

 

 

 

 

 

9h45min às 10h45min – Programa dos Grupos de Trabalho 

♦ GT 1 – Mulheres negras: resistências, feminismos e espaços sagrados que se (re)visitam 

Mesa de Debate – Auditório Colégio Sinodal 

[Haverá tradução de/para inglês] 

Juventudes: violências e resistências em múltiplos contextos - Eunice Maria N. Nonato 

(UNIVALE/MG) e Georgina Helena Lima (UFEPEL) 

 

♦ GT 2 – Direitos humanos das mulheres: Cumplicidade e resistência no enfrentamento das 

violências e na construção da justiça de gênero 

Oficina ‘Solo unos piketitos!’ - cumplicidade, masculinidade e denúncia da violência contra 

as mulheres” – Sala 101U 

 

♦ GT 3 – Aspectos Sociais sobre relações de Gênero e Saúde 

Oficina – Sala 302H  

Noções de defesa pessoal para mulheres: uma abordagem das artes marciais - Adelaide Aires; 

Hannah Aires; Zequiela Russi; Marcelo Miorelli Antunes dos Santos 

 

♦ GT 4 – Discurso político-religioso 

Apresentação de trabalhos – Sala 304H 

Gabriel Maçalai Política e religião: uma análise acerca das eleições gerais de 

2018 no Brasil 

Celso Gabatz O ativismo religioso conservador no espaço público 

brasileiro 

Vanessa Jorge Leite “Em defesa das crianças e da família”: refletindo sobre 

discursos adicionados por atores religiosos conservadores 

em controvérsias públicas envolvendo gênero e sexualidade 

Emily de Oliveira Tomasi Aborto e religião: principais atores políticos no debate 

brasileiro 

Sabrina Senger Ideologia de gênero - uma construção político-religiosa 

Wanda Deifelt Os fundamentos religiosos da ocupação de corpos, mentes e 

almas 

 



 

 

 

 

 

 

Adriana Gelinski 

 

Pessoas LGBT e as significações de suas sexualidades através 

da vivência na Igreja da Comunidade Metropolitana e na 

Igreja Episcopal Anglicana no Paraná 

Victoria Petitjean How do we respond to the current attacks on human rights and 

dignity? 

 

Apresentação de trabalhos – Sala 307H 

Mariléia Sell 

 

Eu sou o que tu permites que eu seja: construções 

identitárias como um fenômeno interacional e relacional 

Caroline Atencio 

Medeiros 

O feminismo islâmico do estudo de caso da imigração 

palestina em Pelotas/RS (1948-1980) 

Eduardo Sales de Lima Teologia e re-existência: a esquerda política como frente 

missionária 

Beatriz Alicec Weyne 

Kullmann de Souza 

Conhecer para florescer 

Joyce Aparecida Pires 

 

Entre reformadoras: mulheres e hierarquia religiosa na 

IECLB 

Gabriela Felden 

Scheuermann e Noli 

Bernardo Hahn 

Rinha de galo, farra do boi e vaquejada versus sacrifício de 

animais em rituais religiosos: o dever de proteção aos 

animais, o direito à liberdade religiosa e relações possíveis, 

no nível epistemológico, com a temática da violência de 

gênero 

Thaís Maciel de Oliveira 

e Noli Bernardo Hahn 

Liame subjetivo da dor: uma análise da lei nº 13.827 a partir 

de um viés sociológico e filosófico 

 

♦ GT 5 – Cosmopolítica ecofeminista 

Palestra – Sala 305H 

Uma Cosmopolítica Ecofeminista entre partos e nascimentos: escolhas políticas, corporais e 

espirituais da mulher - Thayane Cazallas do Nascimento 

 

♦ GT 6 – Gênero e literatura sagrada 

Apresentação de trabalhos – Sala 206H 

Mario de Mello Souza A iconografia feminino-materna no Israel Bíblico: a supressão 

e resistência do culto a Deusa, uma abordagem iconológica 

Stéfani Niewöhner Vulnerabilidade, resistência e justiça no dia de Javé 

Eduardo Sales de Lima "Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão 

[...]": Lei, Religião e Violência 



 

 

 

 

 

♦ GT 7 – “Na cama com Marcella” 

Mesa de encerramento do GT – Auditório Katharina 

[Haverá tradução de/para inglês] 

“Na cama com Marcella”: Ana Cláudia Figueroa, Ana Ester Freire, Genilma Boehler, Hugo 

Córdova Quero 

 

♦ GT 8 – Arte feminista 

Roda de conversa com artistas mulheres – Prédio L (Espaço Diversidade) 

Mediação: Nancy Cardoso e Angélica Tostes 

 

♦ GT 9 – Cultura pop e quadrinhos 

Bate-Papo Mesa Redonda – Sala 200H 

A Vida Sexual dos Super-Heróis - Christian Gonzatti, Mariana “Annie” Ruaro de 

Vasconcelos, Mediador: Guilherme Smee 

 

♦ GT 10 – Masculinidades 

Mesa Redonda – Sala 201H 

Re-imaginando las masculinidades en la religiosidad pentecostal: Homosocialidad, 

subjetivación y representación - Abiud Fonseca, Jose Verdi, Jonán Monroy 

 

♦ GT 11 – Mulheres na história (Ensino Médio e Técnico) 

Teatro – Auditório Ernesto Schlieper 

Conexões femininas - Kátlin F. Dickel e Jéssica Camejo com estudantes do Centro de Ensino 

Médio Pastor Dohms 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dia 17 de agosto – Sábado 

 

8h30min às 9h30min – Programa dos Grupos de Trabalho 

♦ GT 3 – Aspectos Sociais sobre relações de Gênero e Saúde 

Apresentação de trabalhos – Sala 302H 

Allan Samuel Palana The “Pathologization” of woman Indian Health Care System: 

implications for a Gender - Sensitive Health Discourse in 

contemporary India 

Paulo Adroir 

Magalhães Martins 

Breve análise sociojurídica da despatologização das identidades 

trans pela OMS 

Lídia Oliveira 

Magalhães 

A saúde da mulher no SUS 

 

♦ GT 5 – Cosmopolítica ecofeminista 

Oficinas – Sala 305H 

1) Mandala Lunar como empoderamento do ciclo menstrual - Gabriela Anhaia 

2) Preparação de desodorante natural - Gabriela Anhaia 

 

♦ GT 8 – Arte feminista 

Apresentação de trabalhos – Prédio L (Espaço Diversidade) 

Thaís da Silva de 

Freitas 

 

Maria Clara 

Lysakowski Hallal 

Fotografia como resistência feminista na cidade de São Paulo 

em 1940: registros de Hildegard Rosenthal 

Anna Carolina 

Einsfeld Mattos, 

Betina Berlitz e 

Cristina Machado 

Não tenho Papanicolau na língua! 

Francine Nunes 

Pereira 

Relato de experiência: oficina de muralismo, a pintura como 

dispositivo para o empoderamento feminino 

 



 

 

 

 

 

 

Jéssica Lais Kriese 

Duffeck, Odilon 

Duffeck e Eriksson 

Mateus Tomaselli 

Libertar ou oprimir, que tipo de música você quer ouvir? 

Eriksson Mateus 

Tomaselli, Jéssica 

Lais Kriese Duffeck 

Liturgia feminista - A arte de celebrar resistência 

 

♦ GT 11 – Mulheres na história (Ensino Médio e Técnico) 

Apresentação de trabalhos – Auditório Ernesto Schlieper 

Marcela Kohlrausch 

Gomes 

O feminismo no Brasil 

Vítor da Silva Santini O sagrado Feminino 

Alice Machado da 

Silva e Gabriela 

Flores Firmino 

A mulher na literatura gaúcha 

Ingrid Zanini Scholl e 

Natália Selle Becker 

A relação do espaço feminino na sociedade ao longo da história 

Simone Kohlrausch Escola e literatura infantil: representações de raça e de gênero 

 


