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PRIMEIRA CIRCULAR DO VI SEMINÁRIO EDUCAÇÃO, RELAÇÕES RACIAIS 

E MULTICULTURALISMO  

 

Promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do  Estado de Santa 

Catarina (NEAB/UDESC) O VI Seminário Educação, Relações Raciais e 

Multiculturalismo: Diversidade, igualdade e democracia – os desafios do Brasil 

Contemporâneo, será realizado entre os dias 02 a 05 de maio de 2016 na cidade de 

Florianópolis-SC na sede do Campus I da UDESC.  

 

Em sua sexta edição, o seminário tem como objetivo ser um espaço de divulgação, 

discussão, apresentação, avaliação e debate sobre ações e propostas em prol das relações 

étnico-raciais na educação em sintonia com as políticas públicas. Assim, o intuito é 

possibilitar que o evento coloque em discussão os desafios e as novas perspectivas para se 

pesquisar e produzir conhecimento em Ciências Sociais e Humanas, no campo da História 

e da Educação, referente à educação das relações étnico-raciais, aos estudos da diáspora 

africana e história de África, quilombolas e indígenas. Para isso, serão realizadas 

conferências, mesas-redondas, minicursos e oficinas, além de sessões de comunicações 

coordenadas a partir de eixos temáticos. 

 

O público alvo se constitui de professores/as de redes públicas e privadas dos diferentes 

níveis de ensino, professores/as e estudantes universitários/as, ativistas do Movimento 

Negro, Indígena e Quilombola, pesquisadores/as e comunidade em geral.  

 

As inscrições para apresentações de trabalho com envio do resumo e proposições de 

minicurso e oficinas estarão abertas a partir do dia 01 de dezembro de 2015 no site do 

evento http://viseremsecretaria.wix.com/viseremneabudesc. Conheça nossos eixos 

temáticos: 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

1) Educação indígena 

2) Feminismos 

3) Ações Afirmativas 
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4) Estudos Africanos 

5) Diversidade na Biblioteca 

6) Educação das relações étnico-raciais – Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio 

7) Educação das relações étnico-raciais – Educação Infantil e Ensino Fundamental 

8) Literatura Afrodiaspórica 

9) Estudos Ciganos 

10) Branquitude  

11) Educação e Diversidade Sexual 

12) Educação, Ciência e Tecnologia 

13) Racismo Ambiental 

14) Emancipações, pós-abolição da diáspora Africana 

15) Diversidade religiosa educação 

16) Comunidades Quilombolas 

17) Educação, direito e justiça 

18) Artes, cultura e educação 

19) Saúde e diversidade étnica racial 

20) Questões étnico-raciais e linguagens 

 

ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA AS INSCRIÇÕES 

 

Inscrições 

Todas as inscrições deverão ser realizadas no site do 

http://viseremsecretaria.wix.com/viseremneabudesc em formulário específico. O inscrito 

deverá realizar o pagamento (gerando o boleto por meio do pagseguro) no prazo máximo 

de 5 dias úteis após a confirmação do envio do formulário.  

 

Resumos (Comunicação Oral e Pôster) 

O resumo deverá conter título de até 200 caracteres (com espaços); resumo até 1300 

caracteres (com espaços); e três a cinco palavras-chave. No formulário de inscrição haverá 

espaço específico para a escrita do resumo. Não é necessário encaminhar separadamente! 

 

Trabalhos completos (Comunicação Oral e Pôster) 

Texto deverá ser digitado em editor de texto Word for Windows versão 98 ou superior, 

com extensão “doc” ou “rtf” 

Formatação: folha A4; Fonte Times New Roman 12; espaçamento entre linhas 1,5; 

alinhamento justificado; margens superior e esquerda 3,0 e inferior e direita 2,0 cm; 

mínimo de 10 e máximo de 15 laudas com referências. 

Estrutura: Título do trabalho em letras maiúsculas, justificado e em negrito; abaixo do 

título, alinhado à direita, nome do/s autor/es; indicação do vínculo institucional do/s 

autor/es, logo abaixo do/s nome/s também alinhada à direita; endereço/s eletrônico/s, logo 

abaixo da vinculação institucional; resumo; palavras-chave. 

As citações devem adotar o sistema autor-data (ex: CARDOSO, 2008, p. 43). Se o nome 

do autor estiver citado no corpo do texto, indicam-se, entre parênteses, apenas a data e a 

página; 

Citações com até três linhas deverão vir no corpo do texto, entre aspas e sem itálico.  

Citações a partir de quatro linhas devem vir fora do corpo do texto, tamanho 10, com recuo 

de 4 cm. 

As notas de rodapé, numeradas em algarismos arábicos, devem ser utilizadas apenas para 

complementar informações ou explicações. 

http://viseremsecretaria.wix.com/viseremneabudesc
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As referências finais devem seguir as normas da ABNT, sendo dispostas em ordem 

alfabética por autor. 

Tabelas, quadros e imagens devem ser utilizadas de modo a não superar o tamanho de 1 

MB do arquivo a ser enviado; 

 

Pôsteres 

Tamanho do pôster: 90 cm X 120 cm; 

Ao elaborar o pôster, atente-se para os dados da sua instituição, os seus dados e os 

logotipos que permitem a todos/as visualizar seus financiadores; 

Sugerimos que os pôsteres tenham cores e sejam dinâmicos, ou seja, tente deixá-lo 

didático, chamativo e com informações precisas sobre o seu tema de estudo. Além disso, 

utilize imagens e textos alternadamente, pois esta é uma forma de estimular os olhares e a 

leitura daqueles/as que assistirão suas apresentações. 

 

Proponentes de Minicursos/Oficinas 

Os minicursos/oficinas com 6 horas-aula em dois dias, que serão distribuídos em uma 

sessão no período da manhã (09h às 12h); 

O número mínimo de participantes inscritos para que o minicurso/oficina possa se efetivar 

será de 15. O número máximo é de 40. 

As propostas serão analisadas pela Comissão Científica. Serão critérios de avaliação: 

qualidade e relevância acadêmica da proposta e intensidade de demanda pelo tema, 

condições para apresentação de propostas de minicurso/oficina, ter titulação de doutor/a ou 

título de mestre. 

No formulário de inscrição o propositor/as deverá preencher o campo da proposta de 

Minicurso/Oficina: Título; Nome/s do/as proponente/as; titulação e vínculo institucional; 

ementa; programa e bibliografia do Minicurso/Oficina; indicação de todo material 

necessário para execução do curso. 

 

CRONOGRAMA GERAL DO EVENTO 
 

Atividade Período Valores 

 

 

 

 

 

 

Apresentações 

de trabalho 

 

Inscrição para 

Comunicação Oral 

01/12/2015 

a 

28/02/2016 

R$120,00 - Pós-graduados (doutores) 

(R$100,00 para associados ABPN*) 

 

R$100,00 - Estudantes de pós-graduação 

(doutorandos) e pós-graduados (mestres) 

(R$70,00 para associados ABPN) 

 

R$80,00 - Estudantes de pós-graduação 

(mestrandos) e graduados. 

(R$60,00 para associados ABPN) 

 

R$60,00 - Professores da educação básica, 

estudantes de graduação e participantes de 

movimentos sociais. 

(R$40,00 para associados ABPN) 

Inscrição para pôsteres 

01/12/2015 

a 

28/02/2016 

R$40,00 - Professores da educação básica, 

estudantes de graduação e participantes de 

movimentos sociais. 

 (R$20,00 para associados ABPN) 
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Divulgação dos trabalhos 

aprovados 
16/03/2016 -- 

Envio dos trabalhos 

completos 
17/04/2016 -- 

 

 

Minicursos e 

oficinas 

 

Inscrição para 

proposições 

01/12/2015 

a 

28/02/2016 

R$80,00 - Pós-graduados (mestres e 

doutores) e estudantes de pós-graduação 

(doutorandos) 

(R$50,00 para associados ABPN) 

Divulgação das propostas 

aceitas 
16/03/2016 -- 

Abertura das inscrições 

para o público 
17/03/2016 Disponível na ficha de ouvinte 

Monitoria 

Inscrição para monitoria 

01/03/2016 

a 

15/03/2016 

Isento 

Divulgação dos monitores 18/03/2016 
 

-- 

 

 

Ouvintes 

Inscrição para ouvintes 17/03/2016 

R$100,00 - Pós-graduados (doutores) 

(R$70,00 para associados ABPN) 

 

R$80,00 - Estudantes de pós-graduação 

(doutorandos) e pós-graduados (mestres) 

(R$50,00 para associados ABPN) 

 

R$60,00 - Estudantes de pós-graduação 

(mestrandos) e graduados. 

(R$40,00 para associados ABPN) 

 

R$40,00 - Professores da educação básica, 

estudantes de graduação e participantes de 

movimentos sociais. 

(R$20,00 para associados ABPN) 

*Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (http://www.abpn.org.br/)  

Obs: 

 1. Cada trabalho poderá conter até 3 autores/as, onde cada inscrito deverá realizar sua 

inscrição INDIVIDUALMENTE e efetuar o pagamento. O inscrito poderá inscrever até 2 

trabalhos. 

 2. O apresentador de trabalho é considerado ouvinte do evento, portanto não precisa efetuar 

inscrição de ouvinte! 

 

Acompanhe as novidades no Facebook (https://www.facebook.com/VI-SEREM) e Twitter 

(https://twitter.com/seremvi_neab)! 

 

Florianópolis, 20 de Outubro de 2015. 

 

Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso (UDESC) 

Coordenador do VI SEREM 

 

Dra. Claudia Mortari (UDESC) 

Vice-coordenadora do VI SEREM 

http://www.abpn.org.br/
https://www.facebook.com/VI-SEREM
https://twitter.com/seremvi_neab

