
 

 

 

Edital do 1º Congresso Brasileiro de Diversidade, Equidade e Inclusão 

 

A primeira edição do Congresso Brasileiro de Diversidade, Equidade e Inclusão reunirá 

especialistas no tema com o objetivo de discutir a importância da diversidade no ambiente 

corporativo e no ambiente educacional, além de compartilhar práticas realizadas na academia 

e nas organizações.  

 

Por meio de palestras, mesas redondas e sessões paralelas com apresentações de trabalhos, 

propomos a construção coletiva de conhecimento e práticas para tornar as organizações, as 

escolas e universidades ambientes mais inclusivos. 

 

Objetivos 

Divulgar as atividades de pesquisa e relatos de experiências de ações de Diversidade, Equidade 

e Inclusão implementadas nas organizações, espaços acadêmicos e escolares.   

Promover o intercâmbio de experiências e conexões entre pessoas que atuam em projetos de 

Diversidade, Equidade e Inclusão.  

 

Das datas e horários 

O congresso será realizado do dia 20 a 22 de outubro de 2022, conforme programação (Anexo 

1). 

 

Da modalidade de realização  

O congresso será realizado de maneira 100% on-line e ao vivo, por meio de plataforma de 

videoconferência. Os links para acesso às atividades da programação serão enviados com 

antecedência aos participantes devidamente inscritos. 

 

Das linhas temáticas 

O congresso terá duas linhas temáticas: 

1) Corporativa: análises de cases, discussões teóricas e práticas sobre diversidade e 

inclusão nas organizações. 

2) Educacional: análises de cases, discussões teóricas e práticas sobre diversidade e 

inclusão nas escolas, universidades e no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Das formas de participação  



 

 

 

A participação no congresso se dará por meio de inscrição no site 

https://www.sympla.com.br/1o-congresso-brasileiro-de-diversidade-equidade-e-

inclusao__1454740  

As pessoas inscritas no congresso podem optar pela inscrição como participante apenas ou 

participante + apresentação de trabalho.  

A inscrição como participante dá direito a assistir ao vivo as palestras, mesas redondas e sessões 

paralelas. Sempre que eventos acontecerem simultaneamente, o(a) participante deverá 

escolher qual sessão ou outra atividade da programação irá assistir. 

A inscrição como apresentador(a) dá direito a submissão de um resumo de trabalho ou artigo 

completo que será avaliado pela comissão julgadora do congresso e, caso aprovado, terá um 

espaço de apresentação de até 15 minutos na grade de programação do congresso. 

 

Do cancelamento da inscrição 

Poderá ser solicitado o cancelamento da inscrição, com devolução integral do valor pago, em até 

7 dias após a compra (inscrição), desde que a solicitação seja encaminhada antes das 48 horas 

que antecedem o início do evento. 

Não haverá devolução do investimento no caso de solicitação de cancelamento fora do prazo 

acima ou devido à não participação no congresso. 

 

Da submissão de trabalhos para apresentação   

Cada trabalho submetido para apresentação no congresso deverá ser identificado de acordo 

com as seguintes categorias: 

1. Investigação científica: para trabalhos acadêmicos concluídos ou em andamento. 

2. Relato de Experiência: para cases de ações e relatos de iniciativas concluídas ou em 

andamento.   

 

Normas de submissão 

Os resumos de trabalhos e artigos completos deverão ser enviados pelo link Condei - Submissão 

de Trabalhos , conforme cronograma a seguir, com as informações: 

● Linha temática - Corporativa ou Educacional 

● Categoria - Investigação científica ou Relato de experiência 

● Título do trabalho em língua portuguesa 

● Nomes dos autores (no máximo 4 pessoas) 

● Nome do(s) autor(es) que apresentarão o trabalho no congresso (somente 

poderão apresentar o trabalho no congresso os autores inscritos) 

● Resumo em língua portuguesa com, no mínimo, 100 palavras e, no máximo, 200 

palavras.  

● Três palavras-chave em língua portuguesa 

https://www.sympla.com.br/1o-congresso-brasileiro-de-diversidade-equidade-e-inclusao__1454740
https://www.sympla.com.br/1o-congresso-brasileiro-de-diversidade-equidade-e-inclusao__1454740
https://forms.gle/BhJXmiUANuMHvhbv7
https://forms.gle/BhJXmiUANuMHvhbv7


 

 

 

 

Os trabalhos propostos serão avaliados pela comissão acadêmica do congresso, que julgará a 

qualidade técnica e científica do trabalho, assim como a aderência às linhas temáticas. A 

avaliação se dará em duas instâncias: caso o primeiro avaliador reprove o trabalho, um segundo 

avaliador fará seu parecer e, se ainda assim o trabalho permanecer com devolutiva negativa, o 

proponente receberá o resultado de sua avaliação. Em caso de aprovação, o proponente 

receberá o aceite para apresentação com a indicação de data e hora de apresentação. Não 

caberá recurso. 

Todos os resumos aprovados para apresentação serão publicados nos anais do congresso, na 

versão de resumo ou completa. É opcional o envio da versão completa do trabalho no formato 

de artigo, com até 10 páginas, para publicação nos anais do evento. A publicação terá ISBN. 

Trabalhos com mais de um autor somente serão avaliados e publicados nos anais do evento se 

todos os autores estiverem inscritos no congresso. 

Em caso de trabalhos com vários autores, devem ser escolhidos no máximo dois autores para 

apresentá-lo em sessão paralela.  

O desrespeito a estas normas ou a ausência de um dos itens do formulário acarretará a imediata 

desclassificação do trabalho submetido. 

 

Cronograma atualizado: 

Período  

01/03/22 a 19/10/22 Inscrição como participante no Condei 

01/03/22 a 01/09/22 Período inicial de inscrição para apresentação de trabalhos  

15/03/22 a 01/08/22 Envio dos resumos dos trabalhos para avaliação 

01/08/22 a 31/08/22 Extensão do prazo para inscrição para apresentação de trabalhos  

01/05/22 a 20/08/22 Prazo inicial para avaliação e devolutivas sobre os trabalhos inscritos 
com data e horário de apresentação 

20/08/22 a 06/09/22 Ampliação do prazo para avaliação e devolutivas sobre os trabalhos 
inscritos com data e horário de apresentação 

15/03/22 a 20/09/22 Envio do artigo completo para publicação (opcional) 

 

 

Das apresentações de trabalho 

Cada trabalho deverá ser apresentado em até 15 minutos, impreterivelmente, sendo este o 

tempo para apresentação e respostas a dúvidas e comentários dos participantes. Recomenda- 

 



 

 

 

se a apresentação em até 10 minutos para que haja tempo para debate e diálogos entre os 

apresentadores do trabalho e demais participantes. 

Os apresentadores poderão compartilhar a tela de seus computadores para exibição de imagens 

e slides. Não se recomenda a apresentação de vídeos ou arquivos de áudio para garantir a 

qualidade de transmissão da apresentação e evitar eventuais falhas técnicas que podem atrasar 

a apresentação.  

Cada sessão paralela contará com até 3 trabalhos e uma pessoa coordenadora da mesa 

conduzirá a sessão, mediando as apresentações e a interação com as pessoas participantes.  

 

Dos anais do congresso 

Os anais do evento serão publicados em formato on-line contando com todos os resumos 

aprovados para apresentação e com os artigos completos também aprovados. Serão publicados 

apenas os resumos/artigos completos que cumprirem todas as Normas para Submissão de 

Resumo e Artigo Completo, disponível no Anexo 2 deste edital e no site do Condei, e que forem 

aprovados pela comissão acadêmica com base na qualidade técnica e científica do trabalho, 

assim como a aderência às linhas temáticas. 

A possibilidade de publicação de trabalhos completos está assegurada apenas aos autores que 

enviarem a proposta de publicação até o dia 01 de agosto de 2022. A publicação dos anais do 

evento  estará disponível e será encaminhada por e-mail a todos os inscritos no congresso até o 

dia 15 de dezembro de 2022.  

 

Da certificação  

Todos os participantes receberão certificados de participação no congresso, que tem carga 

horária de 15 horas. 

Aos apresentadores de trabalhos será enviado também um certificado referente à sua 

apresentação. No caso de trabalhos com mais de um autor, apenas os autores que apresentarem 

os trabalhos receberão certificados de apresentação. Os nomes de todos os autores, entretanto, 

constarão nos anais do evento, desde que também estejam inscritos no congresso. Trabalhos 

de autores não inscritos não serão aceitos. 

 

Comissão organizadora: contato@diversificasa.com.br 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1 

 

Programação: 

 

20 de outubro 

14:00 - Sessão de abertura 

14:30 - Palestra 

15:45 - Sessões paralelas 

17:30 - Mesa redonda 

19:15 - Palestra 

 

21 de outubro 

14:00 - Palestra 

15:15 - Sessões paralelas 

17:00 - Mesa redonda 

19:00 - Palestra 

 

22 de outubro 

9:00 - Sessões paralelas 

10:45 - Palestra 

11:45 - Sessão de encerramento 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO E ARTIGO COMPLETO 

 

RESUMOS 

- Os resumos devem ser enviados pelo formulário disponível no link a seguir e deverão ter no 

máximo 200 palavras (não deve conter tabelas, quadros ou imagens). 

- A estrutura do resumo poderá conter: 

●  problematização da pesquisa; 

●  objetivos (item obrigatório); 

●  fundamentação/referencial teórico; 

●  metodologia; 

●  resultados parciais ou finais (item obrigatório); 

●  conclusões. 

 

Link para submissão dos resumos (obrigatório para participantes apresentadores) e trabalhos 

completos (opcional): https://forms.gle/i24T69AvTnncnHvz5 

 

  

https://forms.gle/i24T69AvTnncnHvz5


 

 

 

ARTIGOS COMPLETOS 

 

- O artigo deverá ter no mínimo 6 e no máximo 10 páginas, incluindo a primeira página com 

resumo e, ao fim, as referências bibliográficas, bem como anexos e apêndices (caso necessário). 

- A estrutura do artigo completo deverá conter: 

● Primeira folha: Título (centralizado, Negrito); nomes dos autores (no máximo quatro), 

alinhados à direita e inseridos, em notas de rodapé, a indicação de formação acadêmica, 

vínculo institucional e e-mail); resumo com no máximo 200 palavras, em espaço simples, 

alinhamento justificado e, 3 palavras-chave, com iniciais maiúsculas e separadas por 

ponto. Em seguida, após 2 espaços, iniciar o texto do artigo. 

● A introdução poderá apresentar: contextualização, problema, objetivo(s), justificativa e 

hipótese(s), se for o caso, e metodologia de pesquisa. 

● Desenvolvimento do trabalho: demonstrar a fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica em concordância com o objeto de pesquisa; bem como os resultados, 

discussões e as considerações finais. 

● Os tópicos do artigo deverão subdivididos em: Introdução (ao final apresentar os 

objetivos); Fundamentação teórica; Desenvolvimento (metodologia, resultados e 

discussão); Conclusão; Referências bibliográficas (de acordo com as normas ABNT). 

● Inserir anexo e apêndice (se for o caso). 

 

- O artigo deverá ser formatado de acordo com as seguintes normas técnicas: 

● Margens (superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm). 

● Espaçamento 1,5 cm entre linhas. 

● Espaçamento do parágrafo antes e depois em 0pt. 

● Fonte Arial, na cor preta, tamanho 12. 

● Fonte Arial no tamanho 10 para notas de rodapé, citações diretas fora do corpo do texto 

e indicação de fonte e observações em figuras, quadros e tabelas. 

● Figuras, tabelas e quadros deverão ser inseridos no corpo do texto (indicando título e 

fonte). 

● Título principal – primeira folha, centralizado e negrito. 

● As seções primárias, secundárias e terciárias deverão estar justificadas, junto à margem 

esquerda da página. 

● Seção primária em caixa alta e negrito. Ex.: 1 INTRODUÇÃO. 

● Seção secundária com iniciais maiúsculas, negrito. Ex.: 1.1 Subtítulo. 

● Seção terciária em diante com iniciais maiúsculas, sem negrito. Ex.: 1.3.1 Subtítulo. 

● Nas referências bibliográficas deverão constar apenas referências citadas no texto, em 

ordem alfabética, alinhadas à esquerda, com espaçamento simples nas referências e 

duplo entre as referências.  

 

 

 


