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NORMAS PARA ENVIO DE PROPOSTAS PARA MINICURSOS, OFICINAS E
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
ORIENTAÇÕES GERAIS

A Coordenação Geral da VIII Semana da Consciência Negra (VIII Secone) torna públicas
as orientações para a seleção de apresentações de trabalhos científicos e minicursos e oficinas para
compor a programação do referido evento.
1. A VIII Secone acontecerá no Câmpus de Tocantinópolis, no período de 19 a 22 de novembro
de 2014. O evento terá como tema geral: “100 – 70 - 50 – 40: Matemática da do Tempo
Nosso Povo Faz a História (100 Centenário de Abdias do Nascimento e de Carolina de Jesus;
70 Anos da Criação do Teatro Experimental do Negro – TEN; 50 Anos do Lançamento do
Livro “A Integração do Negro na Sociedade de Classe e 40 Anos da morte de Roger Bastide”,
e será promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares da África e dos AfroBrasileiros (Neaf/UFT) e o Grupo de Pesquisa Cultura, Educação e Política (GPCEP).
2. Os critérios para análise, seleção e aprovação das propostas de apresentações de trabalhos
científicos, minicurso ou oficinas enviadas, são:
2.1 Estar de acordo com o tema geral do evento e,
2.2 Seguir as normas registradas nestas orientações.
3. Cada pretendente poderá apresentar uma proposta de apresentação de Trabalho Acadêmico
e/ou uma de Minicurso e/ou de Oficina. Fica vedada mais de uma proposta em quaisquer uma
das modalidades.
4. Todo e qualquer envio de proposta de apresentação de trabalhos científicos, de minicurso ou
de oficinas deverá ser feito ao endereço eletrônico do Prof. Dr. João Batista de Jesus Félix jbatista@usp.br, que também é o oficial deste evento.

5. Principais Prazos para Composição da Programação Científica:
5.1 Apresentações de Trabalhos Científicos, Minicursos e Oficinas
5.2 Do dia 01/09 à 10/10/2014: Para o envio de propostas de trabalhos científicos minicursos e
oficinas.
5.3 No dia 15/10/2015 serão divulgados os Trabalhos Científicos, os Minicursos e as Oficinas
aprovados para compor a programação, pela comissão geral do evento.
6. Envio dos resumos e pagamento da taxa de inscrição
6.1 Do dia 16 até dia 30/10/2014: Período para o envio dos resumos dos trabalhos científicos que
serão apresentados e o pagamento das inscrições dos trabalhos científicos, minicursos e das
oficinas aprovados.
6.2 A taxa de inscrição de Trabalhos Científicos, Minicursos ou Oficinas é de R$ 30,00, que
deverá ser depositado na conta Agência: 4305-2 C/C: 102.794-8, de João Batista de Jesus Felix.
Todos devem enviar via e-mail a confirmação do pagamento no prazo e apresentar o mesmo no
dia do evento.
7. Regras para apresentação de propostas de Minicursos/Oficinas e Trabalhos Científicos
7.1 Inscrição de Minicursos e/ou de Oficinas:
a) Neste momento, o(a) pesquisador(a) interessado(a) em participar propondo Minicursos e/ou
Oficina, deve encaminhar sua colaboração científica, informando: Título, Ementa,
Justificativa, Conteúdos Programáticos e Bibliografia Resumida do que está sendo proposto.
Indicando ainda o formato que deseja trabalhar.
b) Os Minicursos acontecerão no período da tarde e poderão ter dois formatos: I) Três sessões de
4 horas de duração, com carga horária total de 12 horas ou II) Duas sessões de 4 horas de
duração com carga horária total de 08 horas.
c) As Oficinas acontecerão no período da tarde, em um ou dois dias, com carga horária de 04 ou
08 horas.
7.2 Inscrição dos Resumos dos Trabalhos Científicos:
a) Neste momento, o(a) pesquisador(a) interessado(a) em apresentar trabalho científico deve
encaminhar sua colaboração científica, com: Título do Trabalho, Nome, Instituição, E-mail e
Resumo (de até 1000 caracteres com espaço) e três palavras-chave.
b) Todos os trabalhos científicos devem seguir a seguinte formatação: Formato PDF. Página de
rosto (Capa), com as seguintes informações: VIII semana da Consciência Negra (VIII
Secone). 19 a 22 de novembro de 2014, UFT, Tocantinópolis - TO. Título do Trabalho
[idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição]. Nome completo do(s) autor(es),

instituição do(s) autor(es) e e-mail. Fonte: Arial, tamanho 12; espaçamento entre linhas de
1,5; entre 15 e 20 páginas (com referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos.

Tocantinópolis, 11 de setembro de 2014.
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