
 

 
Chamada para a publicação de ensaios inéditos 

“Convergências e Divergências: Mulheres, Feminismos e 
Agroecologia” 

 

Está aberto o envio de trabalhos de pesquisadoras brasileiras e estrangeiras de diversas             

áreas, que problematizam e discutem questões relacionadas ao evento online          

Convergências e divergências: Mulheres, Feminismos e Agroecologia, proposto pelo         

GT Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia). Busca-se         

reunir ensaios teóricos inéditos e inovadores construídos a partir da discussão interseccional            

de raça, gênero e classe na agroecologia em que a temática feminista seja central, refletindo               

novas formas de pesquisar e produzir, a serem publicados pela Revista da Associação             

Brasileira de Agroecologia (RBA ISSN: 1980-9735). 

 

O evento Convergências e Divergências: Mulheres, Agroecologia e Feminismos tem por           

objetivo proporcionar um ciclo de debates para aprofundar a compreensão sobre as            

perspectivas do campo da Agroecologia e dos Feminismos conectando estudos de forma            

interdisciplinar que são fundamentais para a compreensão da atuação das mulheres nos            

diversos espaços sociais, e observar como as crises atuais somadas à pandemia provocada             

pela COVID-19 impactam direta e indiretamente sobre a vida das mulheres. 

 

Local de realização: Evento online 

Público: 50 pessoas por conversatório 

Divulgação: Redes sociais da ABA-Agroecologia 

Data prevista: 04 e 05 de março de 2021 

 

Estruturalmente o evento será composto de 4 conversatorios com 3 debatedoras que irão             

analisar 2 questionamentos previamente construídos pela equipe organizadora do evento: 

1) Avanços e retrocessos na construção da agroecologia feminista e antirracista 

2) Movimentos sociais e a luta das mulheres rurais 

3) Soberania alimentar, mulheres e a comida de verdade 

4) Mulheres e as tecnologias na agroecologia 

 

Após esse momento haverá um debate com a participação das pessoas que se inscreveram              

previamente e/ou submeteram manuscritos para avaliação, potencializando a troca de          

conhecimentos e olhares sobre cada tema proposto. 

 
  



 

Compreendendo os vários esforços para a construção de conhecimento dentro dessa           

temática, com intuito de visibilizar e valorizar esses trabalhos, a comissão organizadora do             

evento, lança este edital de chamamento para publicação de trabalhos que abarcam a             

temática Feminismos e Agroecologia, a serem publicados ainda no mês de abril/ 2021. 

 

O Comitê editorial da publicação, as responsáveis técnicas pela submissão dos textos nesta             

publicação especial são: 

 

1) Luciane Soares- UFRA/ GT Mulheres da ABA 

2) Marina Tauil – PPG Ext. Rural UFSM/ GT Mulheres da ABA 

3) Vivian Delfino Motta IFSP/ GT Mulheres da ABA 

 

Submissão de trabalhos até às 23h59 do dia 30/03/2021. 

 

Modalidade: ensaios (até 12 páginas), onde pesquisadoras poderão, a partir deste formato            

de sistematização, compartilhar perspectivas acadêmicas próprias sobre a temática:         

mulheres, feminismos e agroecologia e sobre fatores recentes que possuem articulação com            

essa linha de pesquisa. 

 
Para satisfazer aos padrões de editoração científica e atender ao sistema duplo-cego            

integralmente, os trabalhos deverão ser submetidos, EXCLUSIVAMENTE, pelo e-mail:         

publicacoesgtmulheres@gmail.com  

 
Para mais informações e/ou dúvidas, entre em contato através do e-mail:           

publicacoesgtmulheres@gmail.com 

 
Normas Gerais: 

 
a. A contribuição deve ser original e inédita, e não deverá estar sendo avaliada             

para a publicação por outra revista; caso contrário, deve justificar em           

“comentários ao editor”; 

b. Os ensaios não possuem limite quanto ao número de autoras e autores; 

c. Os trabalhos devem conter um mínimo de 10 (dez) e máximo de 12 (doze)              

páginas, contando os elementos pré e pós-textuais, fotos, desenhos, gráficos,          

planilhas ou quaisquer outros elementos que venham a auxiliar no          

desenvolvimento do texto; 

d. O arquivo de submissão deve ser encaminhado no formato Word ou similar; 

e. Serão aceitos trabalhos em português e em espanhol; 

f. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos de acordo com o              

modelo apresentado e nas regras da ABNT. 
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Critérios de Avaliação e Aceitação dos  Ensaios: 

 

a. As e os pareceristas serão definidos pelos editores de acordo com a área de              

atuação/formação, a qual deverá ser, na medida do possível, coincidente com           

a temática do trabalho a ser apreciado; 

b. As e os pareceristas deverão optar por uma das seguintes recomendações:           

encaminhar para publicação ou para correções necessárias; 

c. Os pareceres poderão conter indicações bibliográficas, sugestões de mudança         

na estrutura do texto, acréscimo ou subtração de informações, críticas, elogios           

e outras observações consideradas pertinentes para o aprimoramento do         

trabalho e para a adequação aos critérios definidos neste edital; 

d. Os ensaios que forem aceitos com correção deverão ser enviados com as            

modificações até a data estipulada pelo parecer, caso as alterações não sejam            

realizadas o trabalho não será publicado; 

e. O processo de análise dos ensaios e resultado da submissão será até o dia              

20/04/2021. 

 
Estrutura e Formatação dos Trabalhos: 

 
a. Os ensaios devem ser apresentados digitados em formato A4 (210 x 297mm); 

b. Editor de texto Word for Windows 6.0 ou posteriores;, 

c. Fonte do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12; 

d. Margens 2,5cm X 2,5cm; 

e. Espaçamento 1,5 entre linhas, com texto justificado. Parágrafo recuado 1,25          

da margem esquerda e sem espaço entre parágrafos; 

f. Corpo do Texto 

i. A primeira página do trabalho deve conter título em português com           

máximo de 15 (quinze) palavras, alinhamento centralizado; fonte        

Times New Roman, Tamanho 14, destacado em negrito; 

ii. O nome do/a autor/a deve vir logo abaixo do título, com duplo espaço,             

fonte Times New Roman, tamanho 12 e alinhado à direita;  

iii. O nome do/a autor/a deve ser acompanhado pela primeira nota de           

rodapé, contendo um breve currículo do/a mesmo/a, levando em         

consideração sua instituição de ensino e o curso; 

iv. As notas devem ser postas no rodapé do texto, numeradas em           
sequência, fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento        

justificado. As notas de rodapé não devem ser usadas para referências,           

somente em caso de indicação, explicação e/ou elucidação que se faça           

necessário remeter; 

v. As citações devem seguir a regra: se menores que 3 (três) linhas,            
  



 

devem estar inseridas diretamente no texto, entre aspas e com a devida            

referência, conforme o padrão (AUTOR/DATA). Se maiores que 3         

(três) linhas, devem ser destacadas com recuo à esquerda de 4 cm,            

fonte Times New Roman, tamanho 10, com a devida referência no           

padrão (AUTOR/DATA); 

vi. Essa publicação receberá trabalhos apenas na modalidade Ensaios. 

 
Referências Bibliográficas: 

 

a. Todas as referências bibliográficas deverão ser realizadas conforme ABNT         
6023; 

b. As referências completas deverão ser trazidas em ordem alfabética e no final            

do texto; 

c. Os destaques da referência bibliográfica devem ser feitos em negrito; 

d. As demais composições bibliográficas não discriminadas devem seguir os         

padrões estabelecidos pela ABNT (ABNT 6023, 6022, 6028, 10520) 

 
Disposições finais:  

 
a. Agradecimentos, menções a financiamentos de agências governamentais       

(CNPq, FAPEMIG etc.), publicações de versões anteriores do ensaio e outras           

observações do gênero devem ser inseridas na nota de rodapé indicativa de            

autoria, e excluídas da versão sem identificação; 

b. O prazo final para submissão de trabalhos para este número é: 30 de março              

de 2021. 

c. Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail:        

publicacoesgtmulheres@gmail.com 

d. Os prazos são previstos e poderão ser alterados a qualquer momento, a            

critério da comissão organizadora do evento, porém jamais de forma a reduzir            

prazos de submissão. 

e. As opiniões contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade das autoras           

e dos autores, de modo que a Revista Brasileira de Agroecologia da            

ABA-Agroecologia não se responsabiliza pelo conteúdo dos textos que         

publica; 

f. A publicação dos ensaios não terá por contrapartida qualquer tipo de           

remuneração às autoras e aos autores; 

g. Quaisquer omissões deste edital serão solucionadas pela Comissão Editorial,         

contato através do email: publicacoesgtmulheres@gmail.com 

 
 

GT Mulheres ABA-Agroecologia 
25 de janeiro de 2021 

  


