
EDITAL nº 04, de 21 de setembro de 2021

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no bojo da execução do
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS APLICADOS, convoca as
pessoas interessadas a participar, de acordo com as condições definidas neste Edital, previstas
também no Edital de Projetos Aplicados e nos respectivos Comunicados Oficiais, do projeto
institucional “CLÍNICA JURÍDICA PARA DEFESA DE DIREITOS E INCLUSÃO
SOCIAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ VULNERÁVEL DE NITERÓI”, e
especificamente, do evento

II Jornada SDD & Clínica Jurídica LGBTQIA+

1. DOS OBJETIVOS DO EVENTO:

O evento tem por objetivo promover a discussão, a reflexão e o debate acerca dos
principais eixos temáticos, demandas e desafios advindos das distintas linhas de execução da
Clínica Jurídica LGBTQIA+ e das pesquisas em andamento do Grupo de Pesquisa
Sexualidade, Direito e Democracia (SDD).

2. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do setor de atividades
de extensão da Universidade Federal Fluminense, que pode ser acessado pelo link
<http://www.extensao.uff.br/inscricao/>, a partir de 01 de outubro de 2021. Aparecerão várias
atividades na página. Procure pela atividade “II Jornada SDD & Clínica Jurídica
LGBTQIA+”, na indicação do dia 28/11, data de realização do evento. Podem se inscrever
todas as pessoas que têm interesse na temática, independentemente de sua área de atuação e
de formação.

2.1 Das inscrições às vagas:

No ato da inscrição, a(o) candidata(o) deverá preencher o formulário on-line.

2.2 Do número de vagas:

Serão abertas 210 vagas, com possibilidade de ampliação, a depender da demanda.

http://www.extensao.uff.br/inscricao


3. DA ESTRUTURA DO EVENTO:

O evento se dará de forma GRATUITA, e será realizado em 28 de outubro de 2021
entre 09h30min e 21h, na modalidade virtual. Será composto de dois módulos, sendo o
primeiro destinado à divulgação das atividades da Clínica Jurídica LGBTQIA+ e o segundo,
às pesquisas em andamento no Grupo de Pesquisa Sexualidade, Direito e Democracia, que
serão divididas em mesas temáticas ao longo do dia.

As pessoas inscritas receberão todas as instruções de acesso, cronograma e eventual
material de trabalho por e-mail.

Os certificados de participação serão concedidos àquelas pessoas que cumprirem com
as disposições do Edital, de acordo com o cronograma, devendo participarem de no mínimo
75% da carga horária estipulada para as atividades.

3.1 Programação:

● 09h30 - Abertura;

● 09h40 - Setor jurídico da Clínica LGBTQIA+;

● 11h - Demais setores e atividades da Clínica Jurídica LGBTQIA+;

● 14h - Mesa 1 - Sexualidade LGBTQIA+;

● 15h30 - Mesa 2 - Gênero, Sexualidade e Relações de Trabalho;

● 17h20 - Mesa 3 - Gênero, Sexualidade, Raça e Religião;

● 19h10 - Mesa 4 - Representatividade, Tecnologia digital e o futuro do Gênero e da
Sexualidade;

● 20h30 - Encerramento e atividade cultural.

4. DOS COMPROMISSOS DAS PESSOAS INSCRITAS:

Para receber o certificado de participação como ouvinte, as pessoas deverão assistir a,
no mínimo, 75% da II Jornada, conforme cronograma detalhado a ser enviado e devem
cumprir com as regras do presente Edital e demais questões indicadas pela organização do
curso. O certificado será de 10 horas complementares.



5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

A divulgação do resultado da seleção de ouvintes será realizada por correio eletrônico,
nos prazos estabelecidos no cronograma deste Edital.

6. DOS RECURSOS:

Não cabem recursos contra o resultado, definido de acordo com os critérios previstos
no presente Edital, por questão relacionada ao mérito do julgamento.

7.     DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A Clínica Jurídica LGBTQIA+ segue o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais- LGPD). Nesse sentido, o presente evento recolhe os dados
com as seguintes finalidades: 1) inscrição no evento; 2) confecção dos certificados de
participação; 3) realização de estatística geral do público atendido, conforme as
necessidades de produção de pesquisa do Projeto e dos relatórios a serem prestados aos
órgãos supervisores. Desse modo, ao realizar a inscrição no evento, as pessoas autorizam
o uso de suas informações fornecidas apenas para os fins aqui determinados.

Após realização do evento, os dados fornecidos serão utilizados para confecção dos
certificados de participação que serão enviados aos participantes. Feito isso, a Clínica
realizará as estatísticas com os dados agregados, eliminando dados de identificação
desnecessários para os fins estatísticos.

8. DO CRONOGRAMA:

ATIVIDADE DATA

Lançamento do Edital 21/09/2021

Período de inscrição 01/10 a 24/10/2021

Resultado das inscrições 26/10/2021

Realização da II Jornada 28/10/2021



9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 Por parte da Universidade Federal Fluminense, o evento é coordenado pelos
professores Carla Appollinario de Castro e Eder Fernandes Monica, ambos lotados na
Faculdade de Direito. E, por parte do Grupo Diversidade Niterói, o evento é coordenado pela
presidenta Bruna Benevides e pelo subsecretário municipal Felipe Carvalho;

9.2 As questões referentes às inscrições serão resolvidas pela Organização no período
de avaliação das inscrições;

9.3 Os Coordenadores do projeto se reservam o direito em desligar a pessoa
participante quando constatada qualquer irregularidade ou descumprimento injustificado de
obrigação;

9.4 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pelos Coordenadores e as
solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas pelo endereço eletrônico
clinicalgbt.sdv@id.uff.br;

9.5 O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação.

Niterói, X de X de 2021.

Eder Fernandes Monica
Coordenador da Clínica Jurídica LGBTQIA+

Carla Appollinário de Castro
Coordenadora da Clínica Jurídica LGBTQIA+

* O documento foi assinado no original.

mailto:clinicalgbt.sdv@id.uff.br

