
 

 

GT 1 – Instituições e Comportamento Político 

 

Coordenação: Prof. Dr. Alvaro Augusto de Borba Barreto, Acrísio Pereira Victorino e 

Nilton Garcia Sainz 

 

1° sessão – 22 de agosto: 9h – 12h 

Mauricéia Alves dos Santos (Unisinos): Os desafios da Participação Social na arena 

política 

 

Felipe Bortoncello Zorzi (UFRGS): Forças Armadas e socialização política: o caso do 

Colégio Militar de Porto Alegre 

 

João Paulo Dellasta do Nascimento (UFRGS): Continuidades e descontinuidades da 

disputa eleitoral a presidência do Brasil: novos atores, mesma ideologia no pleito de 

2018 

 

Matheus Müller e Jennifer Azambuja de Morais (UFRGS): Clientelismo: características 

do eleitor condicionam sua oferta no Brasil? 

 

Wagner Rafaell da S. Peixoto e Iunaly Ribeiro (IFPE): Comportamento eleitoral nos 

embates criador x criatura no período 1998 a 2018 

 

Bruno Souza Garcia (UFPel): Breves comentários sobre a Eleição Suplementar e o seu 

impacto sob o comportamento eleitoral e partidário 

 

2° sessão – 22 de agosto: 14h30 – 17h30 

Douglas Goveia Rechia (UFPel): O impeachment no Estado Democrático de Direito 

Brasileiro 

 

Daiane Londero e Tassiana Moura de Oliveira (UFRGS): Fatores institucionais que 

refletiram os resultados do avanço do Ministério Público Federal no combate à 

corrupção no setor público brasileiro 



 

 

Otavio Santiago Gomes da Silva (UFPel): Judicialização da política e backlash 

legislativo no Brasil: uma análise do reconhecimento judicial da união homoafetiva 

(2011-2018) 

 

Cristiane de Almeida Jardim (UFSM): Yeda (PSDB), Tarso (PT) e Sartori (MDB): A 

relação dos governos com as políticas gerenciais e os impactos no trabalho do professor 

da educação básica na cidade de Santa Maria/RS 

 

Caroline Scherer (UFRGS): O impeachment e manifestações “Fora Dilma”: contestação 

eleitoral, questionamento de legitimidade e derrubada de governo no Brasil (2014-2016) 

 

Fábio Hoffmann (UFPel): Democracia e comunicação política na era da pós-verdade 

 

Helen Jacobsen Romero (UFPel): O presidencialismo de coalizão e a governabilidade 

do sistema político brasileiro 

 

Mayara Hemann Lamberti (UFRGS): O papel central do Presidente da Câmara dos 

Deputados no presidencialismo brasileiro 

 

3° sessão – 23 de agosto: 9h – 12h 

Caroline Bianca Graeff (UFPel): Quem são os cidadãos que compõe o CNJ? Um perfil 

dos conselheiros com base em suas trajetórias familiares, profissionais e políticas 

 

Alexandra Johann Maieron (UFSM): Uma análise dos atores envolvidos na Assembleia 

Constituinte de 1987/1988 e como se deu o debate na delimitação de competências do 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

Mateus Coelho Martins de Albuquerque (UFPR): Economia, Política e Democracia: As 

Sabatinas no Senado Federal dos Indicados ao Banco Central nos Governos FHC e Lula 

 



 

Acrísio Victorino Pereira e Anna Cláudia Campos e Santos (UFPel): Análise do perfil 

dos presidentes eleitos nas municipais moçambicanas de 2018: visualizando os atributos 

sociais e profissionais 

 

Lucas Araldi (UFRGS): Instituto Millenium e a construção de consenso pela 

liberalização econômica no Brasil 

 

Carolina Pimentel Corrêa e Bruno Marques Schaefer (UFRGS): Os novos partidos são 

formados por novos políticos? Uma análise sobre os representantes das novas legendas 

brasileiras na Câmara dos Deputados (2005-2015) 

 

4° sessão – 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Rodrigo Henrich de Castro (UFRGS): A transformação da frente ampla do Uruguai em 

partido “catch all”: Diferenças entre o programa fundacional de 1971 e o programa 

vencedor de 2004. 

 

Bruno Marques Schaefer e Tiago Alexandre Leme Barbosa (UFRGS): Plutocratas ou 

membros da máquina? O efeito das formas de financiamento de eleitos sobre a lealdade 

partidária no Brasil 

 

Abdala Mussa Inaque e Fidel Tereciano (UFPA): Sistema partidário em Moçambique: 

Uma perspectiva multinível (1994-2013) 

 

Adriana Soares Alcântara (UECE): Reflexões sobre o procedimento de formação dos 

partidos políticos - quando a forma ultrapassa a finalidade 

 

Ricardo Petrucci Souto e Alvaro Augusto de Borba Barreto (UFPel): A Atuação 

parlamentar do Partido Independente do Uruguai (2005-2010) 

 

Antonio Vicente Pessoa de Oliveira (UFPel): Maltese media groups owned by political 

parties: editorials before 2019 election and the public opinion 



 

 

Bruna Hamerski (UFRGS): A presença da ideologia no plano político: uma análise à luz 

dos planos de governo de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, no ano de 2018 

 

5° sessão – 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Jennifer Azambuja de Morais e Anna Julia Bonzanini Bernardi (UFRGS): Educação e 

capital social: reflexões acerca do comportamento político dos jovens no sul do Brasil 

 

Tailon Rodrigues Almeida e Maria Teresa Miceli Kerbauy (UFSCar): Corrupção no 

âmbito municipal: o caso Sevandija em Ribeirão Preto 

 

Marielli Prestes Bittencourt e Adriana Pilar Ferreira Albanus (UFRGS): O que os 

gaúchos e os brasileiros pensam sobre a corrupção? Resultados da 7a onda do WVS 

 

Débora de Oliveira Santos e Marielli Prestes Bitencourt (UFRGS): A percepção da 

democracia pelo eleitorado de Bolsonaro: uma comparação com a população brasileira 

 

Luana Isabelle Beal e Ana Paula Fraga (UFRGS): Confiança institucional e Forças 

Armadas: estudo comparativo sobre Brasil e Alemanha 

 

Renato Dutra Bicca (UFRGS): Sobre cultura política e capital social: jovens e suas 

percepções acerca da política brasileira 

 

Racquel Nagem Daier Nogueira e Marcia Leite Borges (Coimbra): Políticas públicas e 

Corrupção: uma relação inversamente proporcional 

 

Isadora Lemos Vaz Campos (UFRGS): Capital Social e Cultura Política Democrática no 

Nordeste Brasileiro (2003-2015) 

 

 

 



 

 

GT 2 – Gênero e Participação Política 

 

Coordenação: Profa. Dra. Rosangela Marione Schulz e Mariana Schardosim Tavares 

 

1° sessão – 22 de agosto: 14h30min – 17h30min 

Amanda Carolina Cegatti e Guillermo Omar Orsi (UFRGS): Cultura política, capital 

social e mulheres de direita no Brasil: Análise das candidaturas de Joyce Hasselmann 

e Janaína Pascoal. 

 

Larissa dos Santos Serafim (UFRGS): Mulheres na Política Brasileira: Um Estudo 

Sobre o Impeachment da Presidenta Dilma. 

 

Andressa Mourão Duarte (UFSM): Eleições, política e poder: A elegibilidade de 

mulheres negras nas eleições de 2014. 

 

Karina Gularte Peres e Valmor Scott Jr. (UFPel): Gênero e representatividade: uma 

análise das proposições legislativas das deputadas federais. 

 

Marina dos Santos Landa e Rosangela Marione Schulz (UFPel): A centralidade 

categoria gênero: A construção da carreira política sob a ótica das teorias de gênero e 

a teoria política feminista. 

 

Marina Lua Vieira dos Santos (UFRGS): Gênero na composição de espaços de 

decisão: uma análise da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

 

Vanessa Lazzaretti (UFRGS): Gênero e comportamento parlamentar: uma análise da 

atuação das deputadas da 56ª Legislatura nos primeiros meses de mandato. 

 

 

 

 



 

2° sessão – 23 de agosto: 9h – 12h 

Maria Clara Lysakowski Hallal (UFPel): Discursos e representações sobre o 

feminismo: política e gênero nas fotografias de Hildegard Rosenthal. 

 

Nádia Coelho Kendzerski (UFPel): “Perón mueve la dama”: os primeiros passos de 

Maria Estela Martinez na política argentina (1965-1966) 

 

Rafaela Pereira de Azevedo e Lúcia Bergamaschi Costa Weymar (UFPel): Explosão 

gráfica: design de ativismo presente na quarta onda do feminismo brasileiro – Análise 

do case Oficina Popular. 

 

Priscilla Mont-Serrat Pimentel Fernandes e Ursula Rosa da Silva (UFPel): 

Womanhouse: uma análise da Arte e do trabalho doméstico pelas feministas desde os 

anos 70. 

 

Bárbara Cezano Rody e Priscilla Mont-Serrat Pimentel Fernandes (UFPel): 

Oralidade em Paredes: Empoderamento no âmbito urbano         

  

Amanda Basilio Santos (UFRGS): A presença feminina na esfera política medieval: o 

caso de Alice de la Pole. 

 

3° sessão – 23 de agosto: 14h30min – 17h30min 

Tonia Ribeiro da Silva e Leticia de Faria Ferreira (UNIPAMPA): Rompendo o 

silêncio: violência de gênero na fronteira Brasil-Uruguai. 

 

Carolina Freitas de Oliveira Silva (UFPEL): Gênero, classe e seus sentidos na justiça 

em processos de feminicídio. 

 

Camila Aguiar Souto e Cassiane de Freitas Paixão (FURG): Mulheres na política: 

pluralismo jurídico e o ponto de vista feminista. 

 



 

Luana Costa Bidigaray e Manoela Neutzling (UFPel): Envelhecimento ativo como 

política pública de sociabilidade às mulheres idosas. 

 

Iris Nabolotnyj Martinez e Augusto Júnior Clemente (UFRGS): O acesso ao corpo 

feminino: contribuições teóricas sobre a violência contra as mulheres. 

 

Taísa Gabriela Soares e Daniela Cristien Silveira Mairesse Coelho (UFPel): As 

mulheres na constituinte de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT 3 – Relações Internacionais 

 

Coordenação: Etiene Villela Marroni, Pedro Henrique Silva de Oliveira e Yndira 

Soares Coelho 

 

1° sessão – 22 de agosto: 14h30min – 17h30min 

Éberson Polita (UFRGS): Drones: um novo campo de disputa tecnológico militar 

 

Adriana Pilar Ferreira Albanus e Débora de Oliveira Santos (UFRGS): O inimigo 

vive: o anticomunismo nas eleições do século XXI 

 

Alexandre Violante (UFF): Epistemologia, trajetória e perspectivas: Os estudos 

estratégicos como área fundamental para a consecução dos objetivos nacionais –  

 

Luciano Vaz Ferreira e Carla Froener Ferreira (FURG): Segurança Ambiental e 

Recursos Naturais Marinhos: A Securitização do Controle da Pesca no Cenário 

Internacional  

 

Nairana Bones e Bruna Uchoa (UFPel): Securitização do narcotráfico e o uso das 

Forças Armadas na segurança pública: a Operação Arcanjo no Rio de Janeiro 

 

2° sessão – 23 de agosto: 9h – 12h 

Greice Martins Gomes (UFRGS): O Airbnb e as representações coletivas: quando o 

vínculo social é marcado pelo desempenho 

 

Felipe Macedo Teixeira (UFRGS): O papel das redes internacionais de cidades no 

fortalecimento da Paradiplomacia brasileira: uma análise acerca da Rede de 

Mercocidades 

 



 

André Valente Maia (UFRGS): O nascimento de um novo país: o caso do Sudão do Sul 

e sua relação com a China 

 

Luiz Eduardo Garcia da Silva (UFRGS): A autonomia na política externa brasileira: 

discussão crítica e proposta operacional  

 

Andreia Sena Maidana (UFRGS): Dívida externa brasileira: negociações com o FMI no 

governo de João Figueiredo 

 

3° sessão – 23 de agosto: 14h30min – 17h30min 

Camille Amorim (UFRGS): “Vamos à história dos subúrbios”: uma reflexão sobre o 

continente africano no debate de Economia Política Internacional 

 

Mariana Quadros (UFPel): A categoria de raça nas Relações Internacionais 

 

Marina Tavarez e Yndira Coelho Soares (UFPEL): O conceito de desenvolvimento nas 

Relações Internacionais sob uma perspectiva feminista: críticas e contribuições teóricas 

 

Matheus Lira Bento (UFPel): Refúgio por Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

 

Guilherme de Queiroz Stein (UFRGS): A economia política das energias renováveis: 

por uma agenda de pesquisa latino-americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT 4 – Processos de (Des)democratização na América Latina 

 

Coordenação: Profa. Dra. Luciana Maria de Aragão Ballestrin, Cristiano Ruiz 

Engelke e Yndira Coelho Soares 

 

1ª sessão - 22 de agosto: 14h30 – 17h30 

Paulo César Neves Barboza (UFPel): O atual processo de crise da democracia 

brasileira: considerações sobre reducionismo e formalismo democráticos 

 

Julio Marinho Ferreira (UFPel): Quais os limites para o debate democrático na 

Internet? As redes sociais virtuais e o papel do cibereleitor  

 

Genaro da Silva Ribeiro (UFPel): As transições do Paraguai e Brasil em perspectiva 

comparada: processos e consequências para a consolidação democrática  

 

Liana de Vargas Nunes Coll (UFPel): Desdemocratização e elitismo democrático no 

governo Eduardo Leite (RS) 

 

2ª sessão - 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Maria Teresa Ruas Coelho (UnB): Os sentidos da desdemocratização na periferia global 

 

Pedro Henrique Silva de Oliveira e Etiene Villela Marroni (UFPel): Nuevo Plano de 

Desarrollo Economico: a criação do sujeito neoliberal em Porto Rico  

 

Iago Jacinto Petrarca (UFPel): Necropolítica, políticas de extermínio e a atuação 

contemporânea do movimento negro brasileiro 

 

Sandro Adams (UFPel): A democracia normal na teoria crítica decolonial 

  

 

 

 



 

GT 5 - Pós-estruturalismo e teoria do discurso 

 

Coordenação: Profa. Dra. Bianca de Freitas Linhares, Anna Cláudia Campos e Santos 

e Letícia Baron 

 

1ª sessão - 22 de agosto: 14h30 – 17h30 

Ana Gabriela da Silva Vieira (UFPel): “BolsoSurdos no Facebook”: problematizando 

discursos veiculados pela comunidade surda apoiadora de Bolsonaro 

 

Hermes Corrêa Dode Junior (UFSM): A perspectiva pós-fundacional e a questão 

migratória no Brasil 

 

Leonardo Tajes Ferreira (UFPel): A ideologia hegemônica e o cinema: uma análise do 

discurso anárquico e antiguerra de Charlie Chaplin em “Shoulder Arms” e “The Great 

Dictador” 

 

Otávio Iost Vinhas (UFPel): A formação de hashtags antagônicas no Twitter sob um 

prisma comparativo entre as teorias de Ernesto Laclau e Niklas Luhmann 

 

2ª sessão - 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Tarla Roveré e Larissa Patron Chaves (UFPel): O corpo na instituição de ensino: 

(des)construções e memórias da escola à universidade a partir da arte propositiva 

 

Carolina Costa dos Santos (UFPel): Escola sem partido: a significação do significante 

na Câmara dos Deputados 

 

Letícia Baron (UFPel): Convergência ou conflito? Antagonismo, a ascensão da direita 

latino-americana e o acaso do Ciclo Progressista 

 

Lucas Garcia da Silva (UFPel): FHC nas eleições de 2018 

 

Samira Marques da Silveira (UFPel): Análise dos sentidos ideológicos presentes nos 

decretos sobre educação, editados no governo Dilma (2011 -2014) 



 

 

Sandra Barbosa Parzianello (UFPel): Discurso e formas de representação política na 

contemporaneidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT 6 – Justiça de Transição, Memória e Direitos Humanos 

 

Coordenação: Prof. Dr. Carlos Artur Gallo, Nilton Garcia Sainz e Pedro Henrique da 

Silva Oliveira 

 

1° sessão – 23 de agosto: 9h – 12h 

Leandro Braz da Costa (UFSM): Filinto Müller: Trajetórias antidemocráticas de um 

militar brasileiro 

 

Bruna Borges Rodrigues (UFPel): Educação em tempos de Segurança Nacional: O 

Cone Sul em perspectiva comparada 

 

Ana Paula Fraga (UFRGS): As transições democráticas e os resquícios autoritários: os 

casos do Brasil e do Chile (1985-2000) 

 

Genaro Da Silva Ribeiro (UFPel): As transições do Paraguai e Brasil em perspectiva 

comparada: processos e consequências para a consolidação democrática 

 

Jaime Alberto Bornacelly Castro e Maria Leticia Mazzucchi Ferreira (UFPel): La 

transición de la guerra a la paz en Colombia: contexto, características y rasgos para 

comprender las memorias en transición 

 

Gabriel Carvalho Kunrath (UFPel): Aquele que não conhece sua história está 

condenado a repeti-la: uma análise sobre as políticas de memória implementadas no 

Uruguai 

 

2° sessão – 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Natália Centeno Rodrigues e Juliana Conceição Primon Serres (UFPel): Os usos e as 

disputas das memórias políticas no âmbito de uma comissão Estatal brasileira. 

 

Kelvin Emanuel Pereira da Silva (UFRGS): A atuação da Comissão Especial de 

Indenização: notas preliminares acerca dos processos de reparação financeira no Rio 

Grande do Sul 



 

 

Maxmiler Campos da Costa (UFRGS): Os impactos da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) 

 

Rafael Alexandre Silveira e Nilton Garcia Sainz (UFPel): Os partidos políticos na 

Câmara Federal durante a tramitação da lei da Comissão Nacional da Verdade 

 

Bruno Gazelli Cavichioli (UFPel): ADPF 153: A judicialização do acerto de contas 

com a Ditadura Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GT 7 – Iniciação Científica 

Coordenação: Prof. Dr. Carlos Artur Gallo e Prof. Dr. Gustavo Teixeira 

1ª sessão – 22 de agosto: 9h – 12h 

Rodrigo Rosales Tapia e Luan Corrêa Brum (FURG) – Difusão do neoliberalismo 

durante o Governo Reagan (1981-1989): Uma análise acerca da atuação do NED e do 

CIPE para a América Latina 

Victória Antonia Salomão (UCPel) – Da retórica terceiro-mundista às exigências da 

práxis: a política externa uruguaia para o Mercosul no governo de José Alberto Mujica 

(2010-2015) 

Gabriela Tamiris Rosa Corrêa e Henrique Jorgielewicz Rogovschi (UFSM) – Da 

Construção Retórica à Contradição Prática: as relações sino-brasileiras sob a ótica da 

cooperação sul-sul 

Carol Peruzzi Saleh (UCPel) – Migração e refúgio: a questão da segurança do indivíduo 

Gabriel Nascimento de Alcântara Benites (UFRGS) – A Noruega e a questão dos 

refugiados: uma análise sobre as políticas do governo Solberg 

Moisés Domingos Correia (UNILAB) – A (re)construção política do Estado da Guiné-

Bissau 

Luiz Eduardo Kuhn Facchin e João Pedro Mascarello Funck (UFRGS) – O papel das 

elites parlamentares canadenses na legitimação da dominação do Canadá pela Coroa 

britânica 

Isis Suzana Fiorin Rotta (UFRGS) – Financiamento público para o desenvolvimento das 

cooperativas gaúchas: estudo de caso com o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul 

Ivanderson Pedroso Leão (UFSM) – A reforma neoliberal do Ensino Médio: uma 

análise do conteúdo da Lei nº 13.415/2017 



 

Érika da Silva Souza (UNIPAMPA) – Políticas culturais em Jaguarão: uma análise do 

modelo de gestão municipal 

2ª sessão – 22 de agosto: 14h30 – 17h30 

Chermaine Rodrigues e Eliane Lucia Colussi (UPF) - As Mulheres e o Movimento 

Estudantil no Período Ditatorial 

Carolina Oliveira Dias e Eduarda Marcon Alves (UNIPAMPA) – Ativismo feminino e 

participação política das mulheres na ditadura militar 

Bianca Ferreira de Andrade (UFRGS) – Operação Condor no Chile: a doutrina de 

segurança nacional na dinâmica de poder estatal 

Caio Paglis Marques Plácido e Laura Feijó de Souza (UFPel) – Políticas de Memória: 

uma comparação entre as Comissões da Verdade brasileira e uruguaia 

Pedro Henrique Correia de Andrade (UFPel) – Políticas de memória no Chile pós-

ditadura: um breve panorama 

Isabela Rodrigues do Nascimento (UFPel) – Memória e verdade: os julgamentos dos 

crimes da ditadura no Brasil e na Argentina 

Heloíse Montagner Coelho e Thieser da Silva Farias (UFSM) – Justiça de Transição no 

Brasil: as barreiras criadas pela Lei de Anistia para sua real efetivação 

Gabriel Gaia Duarte (UFPel) – Por trás das grades: a violência estatal e o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana 

 

3ª sessão – 23 de agosto: 9h – 12h 

João Pedro Mascarello Funck e Luiz Eduardo Kuhn Facchin (UFRGS) - Peronismo 

como fenômeno político do setor nacionalista da burguesia argentina 

Lucca Pires Silva Lima (UFRGS) – O nacionalismo como ferramenta de dominação: o 

caso da Polônia 



 

Paolla Grazielly Codignolle Souza (UFRGS) – A vitória da extrema direita italiana em 

2018 

Túlio Celini (UnB) – Desdemocratização à brasileira: uma análise preliminar 

Guilherme Silva de Oliveira (UFPel) – Repertórios de ação dos movimentos sociais e o 

julgamento de Lula no TRF4 

Luan Corrêa Brum (FURG) – A propagação do ideário neoliberal: Uma análise sobre a 

atuação da Atlas Network e de seus institutos parceiros no Brasil 

Natalia Azevedo Pereira (UFPel) – A nova direita no YouTube 

Victor Antonio Duarte Bonafé (UFSM) – Diálogo com Antonio Gramsci: uma análise 

do Movimento Brasil Livre a partir da categoria dos intelectuais orgânicos 

Laura Gomes de Borba (UFPel) – A imunidade material parlamentar e o discurso de 

ódio no Brasil 

 

4ª sessão – 23 de agosto: 14h30 – 17h30 

Laura Braga Gotuzzo (UFPel) – A evolução da cidadania e dos direitos políticos 

femininos no Brasil 

Witalo Brenno Martins Acioli e Taíza Maria Alves da Silva (UNITA) – Democracia 

representativa e gênero: uma análise da representatividade feminina na política pós-

Constituição 

Nilson Gomes de Oliveira (UNIFAP) – A imagem de Dilma Rousseff na perspectiva do 

Estadão: uma análise dos editoriais na abertura do processo de impeachment 

Alanah Carinha Tramasoli (UCPel) – Mulheres migrantes em Rio Grande/Rio Grande 

do Sul e o tratamento ofertado a elas do ponto de vista do feminismo interseccional 

Tatiéle Diniz Brites (UFSM) – A invisibilidade e o reconhecimento denegado como 

fatores de estresse e adoecimento mental da mulher negra 



 

Gabriela Bastos Ribas (UFSM) – Lugar de mulher é mesmo onde ela quiser? A 

percepção das auxiliares de cozinha de um shopping de Santa Maria (RS) sobre a 

relação entre jornada de trabalho e participação política 

Renata Duarte (UFPel) – O corpo como “instrumento de trabalho político”: estratégias 

e tensões no movimento T em Pelotas 

Andresa Rosa Paiva e Henrique Souza da Silva (UFRGS) – #EleNão e suas motivações: 

Mulheres contra Bolsonaro em Porto Alegre 

Thayla Souza e Túlio Celini (UnB) – #EleNão: Um mapeamento do posicionamento 

político das “Mulheres contra Bolsonaro” em Brasília 

 

 

 

 


