II SIMPÓSIO ACADÊMICO SOBRE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS
MODALIDADE: COMUNICAÇÃO ORAL

PAINEL ACADÊMICO

GT1 - Quarta-feira – 18 de julho
Título e Apresentador

MANHÃ
9h30 às 10h

“Famílias homoparentais nas escolas de
educação infantil.”
Fernanda Sabatini Quintas

MANHÃ
10h às 10h30

TARDE
13h30 às 14h

TARDE
14h às 14h30
* Pendente do cumprimento de exigências

“O sujeito transexual é escutado da
mesma forma pela medicina e pela
psicanálise?”
Barbara Zenícola
“Experiências homoeróticas e a
construção da(s) masculinidade(s)
negra(s).”
Pedro Ivo Silva
“Diálogos Profanos: Uma transa entre o
Contradispositivo de Agamben e a
Teoria Queer”
Vermelho (Rafael Ribeiro)

GRUPOS TEMÁTICOS
GT 2 - Quinta-feira – 19 de julho
Título e Apresentador

“Desenvolvimento humano por meio da
liberdade da identidade de gênero.”
Dionne do Carmo Araújo Freitas

“Família é quando há afeto: a vivência
de processos de adoção por casais de
pessoas do mesmo sexo no ceará.”
Lívia Lima Gurgel

GT3 - Sexta-feira – 20 de julho
Título e Apresentador
“A equiparação do direito sucessório do
companheiro ao do cônjuge e o
reconhecimento da união estável
homoafetiva: Como o Direito brasileiro
pode alcançar as diversidades da
sociedade contemporânea utilizando-se
da hermenêutica e argumentação
jurídicas neoconstitucionais.” *
Amanda Lara Santos Oliveira
“Da invisibilidade ao reconhecimento
legal, entre repetições e inovações:
apontamentos sobre famílias de mães
lésbicas”
Monica Fortuna Pontes
“Precisamos conversar sobre poliamor:
aplicação das normas sucessórias no
caso de famílias poliafetivas.” *
Alceu Fernandes da Costa Neto

II SIMPÓSIO ACADÊMICO SOBRE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS
MODALIDADE: PÔSTER

GRUPO TEMÁTICO

TÍTULO

RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO E ENVIO

GT 1 - Relações de Gênero, Raça e Sexualidade
nas famílias e na educação: desafios ao afeto em
casa e na escola.

_______

_______

GT 2 - Direitos LGBTI+ e Estado Laico:
reconhecimento, resistência e políticas públicas.

“Uma análise do acesso aos centros de saúde para
população LGBTI no DF”

Raphael Lopes Olegário

GT 3 - Famílias contemporâneas: modelos
familiares, conflitos, desafios, avanços e afetos.

“Análise do discurso sobre gênero e sexualidade no
cotidiano: baitolagem adquirida e viadagem
congênita.”
“Família homoafetiva, entre o afeto e desafetos sociais:
uma reflexão à luz da bioética.”
“Paternidade e maternidade no contexto das
tecnologias de reprodução assistida.”

Eliane Sá de Oliveira

Guilherme Oliveira Santos

Larissa Gomes Bastos Ramos

