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EDITAL N° 000/0000 – SIGLA ou Acrônimo
AÇÃO E OBJETO DO EDITAL
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do NÚCLEO DE
ESTUDOS E PESQUISAS INTERDISCIPLINARES D A Á F R I C A E D O S A F R O B R A S I L E I R O S torna público o E d i t a l s o b r e a s N o r m a s p a r a o e n v i o
de propostas para de Minicursos, do Oficinas e Apresentações
de Trabalhos Científicos, na X Semana da Consciência Negra
( X S E C O N E ) , que ocorrerá de acordo com os termos a seguir.
1 - ORIENTAÇÕES GBERAIS

A Coordenação Geral da X Semana da Consciência Negra torna público as orientações para a
seleção de apresentações de trabalhos científicos e propostas de minicursos e oficinas para
compor a programação do referido evento.
A X SECONE acontecerá no Campus de Tocantinópolis, da Universidade Federal do Tocantins,
no período de 22 a 25 de novembro de 2017. O evento terá como tema geral: “10 Anos de
Negritude: Educação, Religião e Gênero”, e será promovido pelo Núcleo de Estudos e
Pesquisas Interdisciplinares da África e dos Afro-Brasileiros (NEAF/UFT).
Os critérios para análise, seleção e aprovação das propostas de apresentações de trabalhos
científicos, dos minicursos e das oficinas enviados serão:
1. Estar de acordo com o tema geral do evento e;
2. Seguir as normas registradas nestas orientações.
Cada pretendente poderá apresenta somente 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.
Todo e qualquer envio de proposta de apresentação de trabalhos científicos, de minicurso ou de
oficinas deverá ser feito ao endereço eletrônico do NEAF/UFT – neaf@uft.edu.br, que também
é o oficial deste evento.
(A minha proposta que ponto 1.1, seja enviado o resumo do trabalho ou minicurso e oficina) e
um outro (a) ponto o prazo poderia ser 15/10/2017 a 31/10/2017.

2 - PRINCIPAIS PRAZOS PARA A´PRESENTAÇÕES DE PROPOSTAS
2.1 Apresentações de Trabalhos Científicos e Propostas de Minicursos e de Oficinas
poderão ocorrer no seguinte prazo.

a) Do dia 01/10 à 31/10/2017: Para o envio dos Pretendentes de Apresentações de Trabalhos
de propostas de Minicursos e de Oficinas.
b) No dia 05/11/2017 serão divulgados os Trabalhos Científicos e as Propostas de Minicursos
e das Oficinas aprovados para compor a programação, pela comissão geral do evento.
c) Do dia 06 até dia 14/11/2017: Período para o envio dos resumos dos trabalhos científicos,
dos Minicursos e das Oficinas aprovados que serão apresentados e o pagamento das
inscrições.

3 - PAGAMENTOS DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
a) Do dia 06 até dia 14/11/2017: Período para o envio dos resumos dos trabalhos científicos,
dos Minicursos e das Oficinas aprovados que serão apresentados e o pagamento das
inscrições.
b) A taxa de inscrição de Trabalhos Científicos, Minicursos ou Oficinas é de R$ 20,00,
antecipado, que deverá ser depositada 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. Está mesma taxa poderá ser paga em inscrições no
campus entre os dias 06 a 21 de novembro de 2017
c) No dia do evento a taxa de inscrição será de R$ 35,00.
d) A inscrição dará direito a crachá, bloco de anotação pasta, caneta, programação e
certificado de 40 horas.

4 - REGRAS PARA APRESENTAÇÕES DE PROPOSTAS DE MINICURSOS, DE
OFICINAS E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
II.1 – Inscrição dos Resumos dos Trabalhos Científicos:
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.
II.2 – Inscrição de Minicursos e/ou de Oficinas:
O(A) pesquisador(a) interessado(a) em participar propondo Minicursos e/ou Oficina, deve
encaminhar sua colaboração científica, informando: o Título, Ementa, Justificativa, Conteúdos
Programáticos e Bibliografia Resumida do que está sendo proposto. Indicando ainda o formato
que deseja trabalhar.
Os Minicursos acontecerão nos períodos 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.
As Oficinas acontecerão no período da tarde, em um ou dois dias, com carga horária de 04 ou
08 horas.
Todos os trabalhos científicos devem seguir a seguinte formatação: Formato PDF. Página de
rosto (CAPA), com as seguintes informações: X SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (X
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SECONE), 22 a 25 de novembro de 2017, UFT, Tocantinópolis – TO. Título do Trabalho
[idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição]. Nome completo do(a)s
autore(a)s, instituição do(a)s autora(e)s 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.

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora da X SECONE
5.3 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3471-3364, pelo e-mail
neaf@uft.edu.br.
Tocantinópolis, 18 de outubro de 2017

Mauro Torres Siqueira
Coordenador Geral do NEAF/UFT
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