CENTRO DE ESTUDOS DE GÊNERO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CEGRI)

I Feira de livros e II Colóquio Solidário

O Centro de Estudos de Gênero e Relações Internacionais (CEGRI) convida toda a
comunidade acadêmica para a I Feira de livros e II Colóquio Solidário que ocorrerão de forma
simultânea no Instituto de Relações Internacionais (IREL) da UnB no dia 23 de setembro das
8h30 às 18h30. Ambos os eventos possuem uma dimensão acadêmica ao reunirem
pesquisadores da graduação e pós-graduação, bem como uma dimensão solidária ao buscarem
arrecadar doações para uma creche do DF que auxilia famílias de baixa de renda. Entretanto,
os processos de inscrição são diferenciados e estão detalhados separadamente nos itens
abaixo. Dessa maneira, pede-se que os interessados estejam atentos às instruções e datas
apresentadas.

1. II Colóquio Solidário

O Colóquio tem como propósito reunir estudantes da graduação e da pós-graduação
para compartilhar suas pesquisas e trocar conhecimento. Os participantes serão agrupados em
mesas correspondentes aos temas de seus trabalhos. Cada pesquisador(a) apresentará seu
trabalho, ao que se seguirá uma discussão entre mesa e plateia mediada por professores do
IREL.
Instruções para participantes:
Para apresentar sua pesquisa no evento, é necessário enviar um resumo de até 200
palavras para o e-mail cegri.irel@gmail.com até 23h59 de 06 de setembro. O resultado e as
mesas de apresentação serão divulgados 12 de setembro na página de Facebook do CEGRI
(https://www.facebook.com/CEGRI-1518416838410953/), além dos selecionados receberem um
e-mail da organização do evento. Além disso, para que a inscrição seja efetivada, é necessário
que o candidato entregue a doação de 1kg de alimento não-perecível, um pacote de fraldas ou
leite em pó para bebês/crianças nos dias especificados na tabela 1, na sala da Professora
Vânia no segundo andar do IREL. Caso a inscrição seja aprovada, é preciso que a pessoa faça
uma segunda doação que deve ser entregue no dia do colóquio para a comissão, a qual estará
devidamente identificada.
Instruções para ouvintes:
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Aqueles que pretendem participar do colóquio como ouvintes devem se inscrever pelo
link https://forms.gle/bNhu94JsrdzELKex6 até o dia 20 de setembro. Além disso, a doação
referente a sua inscrição deve ser entregue no dia do evento para a comissão, a qual estará
devidamente identificada.

2. I Feira de Livros

No mesmo dia do colóquio será realizada a I Feira Livros. Nela os inscritos poderão
trocar seus livros por novos. E isso vale para todos os gêneros: desde os acadêmicos,
passando pela literatura, pela culinária, até infantis e infanto-juvenis. Todos os livros em bom
estado de conservação são mais do que bem-vindos. Serão aceitos livros em português, inglês,
francês e espanhol. Não serão aceitos livros escolares (ex.: livros de Geografia do Ensino
Médio), aqueles publicados por projetos da UnB, bem como revistas e Atas de Eventos (ex.:
livros do IPEA).
Instruções para inscrições:
Para participar na feira é necessário entregar como inscrição 1kg de alimento nãoperecível, um pacote de fraldas ou leite em pó para bebês/crianças, juntamente com os livros
que a pessoa pretende trocar. É necessária somente uma doação por pessoa,
independentemente do número de livros que a mesma queria trocar. Doações e livros devem
ser entregues nos dias especificados na tabela 1 na sala da Professora Vânia no segundo
andar do IREL. No ato da inscrição, a pessoa receberá um ticket para cada livro entregue que
ela deverá levar no dia da feira para “comprar” as obras que desejar. Cada ticket equivale a
um livro de qualquer gênero. Se, eventualmente, houver livros que não sejam trocados, a
comissão organizadora ficará com a guarda dos mesmos responsabilizar-se-á por seu
manuseio.
Observação: No dia dos eventos, haverá também uma caixa de doações voluntárias
caso algum participante queria doar para além da sua inscrição
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Tabela1: Resumo das datas

Etapa
Inscrição

Entrega de doações

Divulgação dos
Resultados
Apresentação de
trabalhos

Etapa
Inscrição
Entrega de doações

II Colóquio Solidário – Modalidade Participante
Data
Ação
26/08 a 06/09
Envio de resumo para e-mail do CEGRI:
ceor.amess@gmail.com
Entrega de doação pessoalmente nas
26/08 a 11/09
segundas e quartas, das 13h30 às 16h30 na
sala da Professora Vânia (segundo andar do
IREL)
Será enviado um e-mail aos participantes
12/09
selecionados e divulgado na página do
Facebook
20/09

Das 8h30 às 18h30

II Colóquio Solidário – Modalidade Ouvinte
Data
Ação
Inscrição via link:
26/08 a 20/09
https://forms.gle/bNhu94JsrdzELKex6
Entrega de doação pessoalmente para a
23/09
comissão organizadora que estará
devidamente identificada
I Feira de Livros

Etapa

Data

Entrega de livros

De 26/08 a 11/09

Realização feira

23/09
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Ação
Entrega de doação e livros pessoalmente
nas segundas e quartas, das 13h30 às 16h30
na sala da Professora Vânia (segundo andar
do IREL)
O local da feira será posteriormente
divulgado pela comissão

