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CONVOCAÇÃO 

 
O Espaço de Mulheres Líderes das Instituições de Ensino Superior 

EMULIES 
Programa da Organização Universitária Interamericana 

OUI 
a Coordenação de Igualdade de Gênero da Universidad Nacional Autónoma de México 

CIGU-UNAM 
e 

a Universidad Veracruzana 
UV 

 
 

CONVOCAM 
 

Pessoas que atuam na docência ou pesquisa, que laboram no âmbito universitário ou 
são estudantes universitários, integrantes de organizações da sociedade civil, 

especialistas e pessoas interessadas em reflexionar, discutir e analisar as políticas de 
gênero, interculturalidade e inclusão nas instituições de ensino superior (IES), 

a participar com conferências ou cartazes no 
 

II Congresso de Políticas Universitárias de 
Gênero, Interculturalidade e Inclusão 

 
A realizar-se de 9 a 11 de junho de 2021, com sede na Universidad Veracruzana, 

a través da plataforma virtual Zoom-UV 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Dando seguimento ao I Congresso de Políticas Universitárias de Gênero do Espaço de 
Mulheres Líderes de Instituições de Ensino Superior (EMULIES) da Organização 
Universitária Interamericana (OUI), realizado na Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina (2019), este II Congresso EMULIES-OUI, liderado pela Universidad Veracruzana, 
México, em colaboração com a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
convida à reflexão a respeito do papel das instituições de ensino superior e suas ações nas 
desigualdades de gênero, a interculturalidade, a inclusão e a interseccionalidade, com o 
propósito de partilhar experiências e estratégias, assim como boas práticas. 
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As demandas atuais de igualdade no ensino superior tornam urgente a implementação de 
políticas institucionais para o respeito da diversidade humana que garantam a igualdade 
substantiva e equidade de tratamento entre as pessoas, erradiquem qualquer forma de 
violência e discriminação, e integrem sua participação em todos os campos das 
instituições educativas. 

O Congresso será um espaço de diálogo e reflexão sobre os componentes de uma política 
pública para promover a igualdade de gênero nas IES, que inclua um balanço crítico do 
papel dos homens nas distintas formas de violência e discriminação, junto com o tema da 
corresponsabilidade no lar. 

Buscar-se-á avaliar problemáticas e ações sobre os Direitos humanos e os protocolos de 
atenção à violência para as mulheres, destacando os compromissos e pendentes, assim 
como o impacto que tiveram os feminismos para a transformação do campo acadêmico 
dentro das IES e fora dos espaços institucionais. 

Finalmente, serão analisadas as desigualdades de gênero nas IES no contexto  da 
pandemia da Covid 19 e seus efeitos, tanto generalizados como de gênero, sabendo de 
que a emergência sanitária repercutiu na vida acadêmica em seu conjunto, assim como 
nos espaços da vida pessoal. 

EIXOS TEMÁTICOS 

1. Liderança e Políticas com Perspectiva de Gênero nas IES: Avaliação, Impacto e
Desafio

2. Gênero, Interculturalidade e Interseccionalidade nas IES
3. E os homens quando? Masculinidades e Igualdade de Gênero nas IES
4. Direitos humanos e Protocolos de Atenção à Violência para as Mulheres nas IES
5. A Igualdade de Gênero nas IES no Contexto da Pandemia da Covid-19: Medidas de

Avance e Efeitos diferenciados do Confinamento
6. Feminismos e Academia nas IES: Aportes, Transformações e Desafios
7. Gênero, ciências, tecnologias e inovação nas IES

DATAS IMPORTANTES 

15 de março de 2021: data limite para envio de resumos de conferências ou cartazes
15 de abril de 2021: data de notificação de resposta do Comitê acadêmico 
30 de abril de 2021: data limite de inscrição para pessoas com propostas aprovadas 
pelo Comitê acadêmico 
A inscrição deve realizar-se através da plataforma eletrônica do 
evento: https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias-genero/ 

https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias-genero/
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28 de maio de 2021: data limite de envio das apresentações de conferências e 
cartazes 

 

As pessoas que somente quiserem participar como assistentes podem inscrever-se 
a partir da publicação da convocação até o dia 14 de maio de 2021, na plataforma: 
https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias- 
genero/Home/Registro/3 

 

 

Para mais informação a respeito da inscrição, as características dos trabalhos e 
outros aspectos, visitar https://www.uv.mx/emulies2021pugii-po/  

https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias-genero/Home/Registro/3
https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias-genero/Home/Registro/3
https://www.uv.mx/emulies2021pugii-po/

