
 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Chamada para submissão de trabalhos 
 
 
1. Com o objetivo de trazer à luz a produção do conhecimento sobre o 

protagonismo feminino nas lutas pelo direito à terra nos países 

ibéricos, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia História Social das 

Propriedades e Direito de Acesso, Proprietas, decidiu pela criação do 

Prêmio Elizabeth; 

2. O Prêmio Elizabeth visa homenagear uma das mais importantes 

lideranças do Brasil. Foi em nome de sua trágica e inesquecível trajetória 

de luta, que o INCT Proprietas decidiu pela publicação do presente edital; 

3. Os trabalhos concorrentes deverão ser inéditos, no âmbito da área de 

humanidades, em qualquer contexto histórico do universo ibérico, escritos 

em português ou espanhol; 

4. São documentos necessários para a inscrição no concurso: 
 

a. Uma cópia do texto enviada pelo e-mail 

premioelizabeth@outlook.com, em formato PDF; 

b. Uma carta de apresentação da candidatura, assinada pelo/a 

candidato/a, com o máximo de uma página, na qual demonstre a 

contribuição do seu trabalho para o progresso do conhecimento na 

área temática coberta pelo Prêmio, em formato PDF. A carta deve 

conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: NOME COMPLETO, 

E-MAIL, TELEFONE COM DDD, ENDEREÇO COMPLETO e 

VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL (se existir). 



 

 

5. O julgamento dos trabalhos competirá à Banca Examinadora (abaixo 

relacionada) e reger-se-á pelos seguintes critérios: relevância e ineditismo 

da abordagem acerca da relação entre o protagonismo feminino e as lutas 

pelo direito à terra; diálogo atualizado com a produção acadêmica sobre 

o tema; coerência, organização e apresentação do texto; 

6. Não serão vedados os trabalhos de investigação, cuja orientação tenha 

sido realizada por um dos integrantes da banca. Neste caso, porém, o 

orientador terá que se abster de avaliar o trabalho e, portanto, não 

atribuirá nota ao concorrente. A média da nota excluirá, neste caso, um 

dos integrantes; 

7. A média será calculada a partir do somatório das notas atribuídas pelos 

integrantes da banca, em uma escala de 0,0 a 10,0, dividida pelo número 

de seus componentes, salvo no caso estabelecido no item anterior. 

8. O Júri publicitará apenas os nomes dos autores e os títulos dos trabalhos 

classificados nos três primeiros lugares; 

9. O classificado em primeiro lugar será condecorado com a publicação física 

e em formato e-book da obra submetida, avaliada e aprovada pelo júri, 

que poderá exigir revisões antes do início do processo de editoração. 

10. O vencedor também receberá duas passagens aéreas: uma para João 

Pessoa (PB), para apresentar seu trabalho no estado de nascimento de 

Elizabeth; e outra para o Rio de Janeiro (RJ). 

11. Da decisão final do Júri não haverá recurso; 
 
12. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora e, quando necessário, pelo júri. 



 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

1. Claudia de Jesus Maia | Presidenta da Comissão 
Professora do Departamento de História e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Estadual de Montes Claros 

 
2. Claudia Damasceno Fonseca 

Co-directrice du CRBC e Directeur d'études à l'EHESS/França 

3. Sandra Helena Gonçalves Costa 
Professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA, Campus Paulo 
Afonso. 

 
4. Susana Viegas 

Antropóloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
 

5. Suzana Lopes Salgado Ribeiro 
Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS e do Programa de Pós-
Graduação em Educação – PPGEDU 

 
6. Rose Elke Debiasi 

Docente do Curso de Museologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

7. Temis Parente 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Coordenadora do 
Núcleo de Estudos das Diferença de Gênero – NEDiG. Professora do Curso de História da 
Universidade Federal do Tocantins 

 
8. Ana María Restrepo Rodríguez 

Investigadora e membro da equipe Movilización, território e interculturalidade | CINEP Programa 
por la Paz, Colômbia 

 
9. Tereza Paris Buarque de Holanda 

Integrante do Centro de Trabalho Indigenista 

10. Raquel Méndez Villamizar 
Professora Investigadora e membro do Grupo de Investigação Población, Ambiente y Desarrollo. 
Escuela de Trabajo Social da Universidad Industrial de Santander, Colômbia 

11. Maria Filomena Gregori 
Antropóloga e docente do PPG Antropologia Social e do Doutorado em Ciências Sociais | Membro 
do PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da UNICAMP 



 

 

CALENDÁRIO 
 
 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 29/03/2021 

 
DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS 

CANDIDATURAS 

 
29/09/2021 

23h59min – Horário de Brasília 

 
DIVULGAÇÃO PÚBLICA DOS 

RESULTADOS 

 
08/03/2022 

 
ENTREGA DO TRABALHO REVISADO E 

INÍCIO DO PROCESSO DE 
EDITORAÇÃO 

 

09/05/2022 

 
PUBLICAÇÃO PELA EDITORA 

 
Julho de 2022 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Dra. Márcia Maria Menendes Motta – Coordenadora do Proprietas 

Dr. Pedro Ivo Teixeirense – Pós-doutorando – Proprietas/FAPERJ 

Dr. Marco Antonio Mitidieiro Junior– Departamento de Geografia/ UFPB 

Me. Alan Dutra Cardoso – Doutorando | Proprietas/ Dominium/ PPGH-UFF 



 

 
 

IDEALIZAÇÃO 
 

 
 
 
 

FINANCIAMENTO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
INSTITUIÇÕES DE APOIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


