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CHAMADA DE TRABALHOS  

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS  

III ENCONTRO DE CULTURAS NEGRAS 
 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 2017 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Está aberta a chamada para inscrição de trabalhos no IV Seminário de 

Educação para as Relações Étnico-raciais do Instituto Federal de Goiás, que 

acontecerá como parte da programação do III Encontro de Culturas Negras, a ser 

realizado no campus da cidade de Uruaçu, de 30 de novembro a 02 de dezembro de 

2017. Veja abaixo todas as informações necessárias para que você participe 

apresentando o seu trabalho. 

 

SOBRE O EVENTO 

 

 O Encontro de Culturas Negras, que teve sua primeira edição em 2014, se 

estabelece enquanto espaço institucional para a culminância, o aprofundamento do 

debate e a socialização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, além das políticas 

de acesso docente, administrativo e discente, políticas de comunicação e permanência 

estudantil na área de igualdade racial em educação institucionalizada no IFG. 

  Caracteriza-se também enquanto territorialidade da troca de saberes 

acadêmicos e populares, possibilitando espaço de diálogo e fortalecimento de ações 

conjuntas entre o IFG e a sociedade civil organizada, espaço de difusão cultural, 

oportunizando trocas de saberes acadêmicos e tradicionais, com foco sobre as 

tradições e cosmovisões de matriz africana e artistas negros/as. 

  O evento é parte da celebração do Dia Nacional da Consciência Negra e tem 

uma programação variada, que inclui atividades acadêmicas e culturais. A 

programação cultural conta com mostra de cinema afro, feira multicultural, oficinas, 

shows musicais e apresentações de grupos da cultura negra e regional. 

Já da programação acadêmica, que constitui propriamente o IV Seminário de 

Educação para as Relações Étnico-raciais, fazem parte: conferências, mesas de 

diálogos, rodas de conversas, relatos de experiência e comunicações coordenadas. 

Todas as atividades do Encontro de Culturas Negras são abertas ao público e 

gratuitas. 



   

2 
 

CHAMADA DE TRABALHOS  

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS  

III ENCONTRO DE CULTURAS NEGRAS 
   

 

Esta chamada trata especificamente dos relatos de experiência e das 

comunicações coordenadas, que visam potencializar a produção científica (ensino-

pesquisa-extensão) e a prática pedagógica abarcando questões africanas e 

afrodescendência, de raça e antirracismo, bem como diversidade étnico-racial no 

Brasil e no mundo. Contemplam ainda as intersecções das questões étnicas e raciais 

com outros eixos de estruturação social, como classe social, gênero, sexualidade, 

geração, migração, dentre outros. O evento integra as estratégias de atuação da 

política de promoção da igualdade étnico-racial no intuito de transcender o ambiente 

institucional. 

 As sessões de comunicações coordenadas e relatos de experiência 

acontecerão todas, simultaneamente, na manhã do sábado, dia 02 de dezembro de 

2017, das 09h00 às 12h30. 

 

OBJETIVOS DO EVENTO 

 

 São objetivos do IV Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais: 

- Gerar subsídios para orientar as matrizes dos cursos do IFG para contemplarem, 

com disciplinas e conteúdos, a diversidade da composição populacional brasileira, e 

suas formas de produção de saberes, com atenção ao que estabelecem as leis 

10.639/03 e 11.645/08;  

- Valorizar e reconhecer as datas de luta e debate dos grupos historicamente 

discriminados (negros, indígenas, ciganos);  

- Viabilizar um espaço de inter-relação científico-cultural que promova o 

aprofundamento do conhecimento sobre a questão étnico-racial e da diversidade no 

Brasil;  

- Estimular a implantação de Núcleos de Pesquisa, Ensino e Extensão, congregando 

professores/as, servidores/as técnicos-administrativos, pesquisadores/as, estudantes 

e a Sociedade Civil;  

- Potencializar as parcerias e dar visibilidade ao Movimento Negro (Negros/as, 

Mulheres, Ciganos/as, Indígenas) em Goiás e no Brasil. 

- Estimular o surgimento de novas questões de pesquisa e práticas pedagógicas sobre 

temáticas ligadas às questões étnicas e raciais, contemplando a interseccionalidade 

com a classe, gênero, sexualidade, geração, migração, etc. 
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MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

São duas as modalidades de participação com apresentação de trabalho: 

Comunicações coordenadas e  Relatos de Experiências. 

 Nas comunicações coordenadas, serão acolhidas propostas de trabalho que 

resultam de esforços de pesquisa empírica ou reflexões teóricas ligadas às questões 

étnicas e raciais. Não é necessário ter concluído a pesquisa para se inscrever. O 

evento acolhe trabalhos em diferentes estágios de execução, desde esboços ou pré-

projetos de pesquisa até trabalhos investigativos de longo alcance já concluídos. O 

foco das comunicações coordenadas está na discussão de ideias, métodos, teorias e 

resultados decorrentes de atividade de pesquisa. 

 A sessão de relatos de experiência abriga propostas de trabalho que 

descrevam práticas realizadas no âmbito de ações de ensino, pesquisa, extensão, 

bem como em contextos de educação não formal ou contextos culturais específicos, 

que contenham, de preferência, alguma relação com a aplicação das leis 10.639/03 e 

11.645/08, que determinam a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

brasileira e indígena na educação básica. 

 Após a análise pela comissão científica, os trabalhos aprovados serão 

aglutinados em sessões por afinidade de tema/abordagem. 

 Todos os trabalhos serão apresentados oralmente.  

 

QUEM PODE SE INSCREVER? 

 

O evento está aberto à recepção de trabalhos da comunidade interna do IFG 

(estudantes, docentes e servidores/as técnico-administrativos) bem como da 

comunidade externa (professores e estudantes das redes públicas e privada de 

ensino, estudiosos da temática étnica e racial e interessados em geral).  

  

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

O/A proponente deverá enviar somente uma proposta de trabalho, sendo 

comunicação coordenada ou relato de experiência. Os/as coordenadores buscarão  
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contemplar a diversidade de níveis e áreas de formação dos/as proponentes. Poderão 

ser submetidas propostas de trabalho em coautoria. 

O resumo simples deverá apresentar o título, nome dos/as autores/as, filiação 

institucional, e contar com, no máximo, 2.000 caracteres com espaços 

(aproximadamente 1 lauda).  

Quem tiver interesse em publicar o seu trabalho nos anais do evento, a serem 

disponibilizados na página do IFG na internet, deve enviar um resumo expandido até a 

data limite indicada no cronograma. O resumo expandido deverá apresentar título, 

nome dos/as autores/as, filiação institucional, e contar com, no máximo, 10.000 

caracteres com espaços (aproximadamente 5 laudas), incluindo a bibliografia. 

Os trabalhos (resumos simples e expandidos) deverão ser enviados para o e-

mail encontroculturasnegras@gmail.com em formato doc., docx. ou odt. usando fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, e margens superior 

3,0, esquerda 3,0, inferior 2,0 e direita 2,0. As demais características do trabalho 

deverão seguir as normas correntes da ABNT. 

 

CRONOGRAMA 

 

 Confira abaixo o calendário para submissão de trabalhos: 

DATA ATIVIDADE 

24/10/2017 Divulgação da chamada pública para trabalhos 

24/10 a 05/11/2017 Período de inscrição de trabalhos (resumos simples) 

06/11 a 08/11/2017 Período de análise e seleção dos trabalhos 

09/11/2017 Divulgação do resultado da seleção dos trabalhos 

22/11/2017 Prazo final para envio dos trabalhos finais (Resumo 
expandido) 

02/12/2017 Apresentação de comunicações coordenadas e relatos de 
experiência 

 

 A lista de trabalhos aprovados será divulgada no portal do Instituto Federal de 

Goiás, na página do Encontro de Culturas Negras. Além disso, os/as autores/as serão 

notificados por e-mail. 

mailto:encontroculturasnegras@gmail.com

