
“Todas as mulheres importam:  

a seleção vitimizante a partir do delito de feminicídio”. 

Profª. Dra. Priscilla Placha Sá 

O Projeto de Iniciação Científica tem como tema geral a questão do feminicídio, no 

qual o objetivo geral é analisar os mandatos de masculinidade hegemônica a partir da 

assinatura e dos cenários de feminicídio e as possibilidades de utilização desses 

elementos para composição de uma política pública de evitabilidade dos casos a partir 

dos formulários de avaliação de risco, e objetivos específicos:  

a) análise da assinatura dos casos de feminicídio;  

b) análise dos cenários de casos de feminicídio;  

c) discutir possibilidades de viragem a partir do formulário de avaliação de risco do 

feminicídio, tendo como norte de análise as medidas protetivas de urgência. 

Os quais serão desenvolvidos em dois Planos de Trabalho: 

1) A assinatura dos casos de feminicídio: o que as lesões e os instrumentos 

usados na prática dos crimes permitem compreender a respeito do feminicídio? 

2) O cenário dos casos de feminicídio: o que o local, dia e horários na prática dos 

crimes permitem compreender a respeito do feminicídio? 

Discentes que tiverem interesse em se inscrever devem enviar para o e-mail 

priscillaplacha@terra.com.br, até o dia 06 de maio, 18h00, uma resenha com até 1000 

caracteres (com espaços), sobre o texto SEGATO, Rita Laura. Território, soberania e 

crimes de segundo Estado: a escritura nos corpos das mulheres de Ciudad Juarez. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ref/v13n2/26882.pdf. 

No corpo do e-mail deve constar: 1) nome completo; 2) celular para contato; 3) link 

para o currículo lattes; 4) motivação para a IC em até 50 palavras. 

O resultado das aprovações para a entrevista, será encaminhado por e-mail até o dia 

10 de maio, e a entrevista ocorrerá no dia 11 de maio de 2021, a partir das 18h00, 

pela Plataforma Teams, cujo link será encaminhado no e-mail de convocação. 

O resultado da entrevista será comunicado, por e-mail, até o dia 13 de maio, de 2021. 

Serão realizadas até 10 entrevistas, considerando que o Projeto tem duas vagas de 

IC. 

Estão inicialmente contempladas uma vaga para a IC-PIBIC e uma para IC-PIBIC-AF. 

As bolsas dependem de decisão e confirmação para o PRPPG. 

 

Priscilla Placha Sá 

Professora Adjunta de Direito Penal do Departamento de Direito Penal  

e Processual Penal da UFPR. 
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