ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES

Objetivo Geral

O Seminário Interno A UFRB e a Questão Quilombola visa propiciar um espaço
reflexivo para apresentação, discussão e difusão de trabalhos de pesquisa, ensino e
extensão realizados por estudantes, técnico-administrativos e docentes da UFRB
relacionadas às comunidades quilombolas.

Objetivos Específicos
•

Identificar, mapear e Socializar ações da UFRB na área quilombola;

•

Apresentar TCC (Trabalho de Conclusão de Curso); Seminário de Conclusão;
Monografias; Dissertações, Teses, Projetos de Extensão, Projeto de Iniciação
Cientifica (PIBIB); Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) que abordem
temáticas relativas e/ou que envolvam as comunidades quilombolas;

•

Também serão aceitos, em formato de pôster, propostas de projetos ainda não
inicializados;

•

Difundir as ações da UFRB nas/com/para as comunidades quilombolas;

•

Incentivar novos trabalhos com a temática;

•

Implementar um banco de dados que possam subsidiar futuras ações da UFRB
nas/com/para as comunidades quilombolas do Recôncavo;

Metodologia
•

Mesas-redondas

•

Apresentação de Pôsteres e artigos em Grupos de Trabalho
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Temáticas dos Grupos de Trabalho
•

Educação

•

Saúde,

•

Tecnologias

•

Ciências agrárias

•

História,

•

Culturas

•

Garantias de direitos

Normas para submissão de trabalhos

1. Podem apresentar trabalhos estudantes, profissionais graduados e/ou pósgraduados pela UFRB, docentes e técnico-administrativos da UFRB que
desenvolveram ou estejam desenvolvendo trabalhos de ensino, pesquisa ou
extensão vinculados à temática quilombola;
2. Os trabalhos devem ser enquadrados em um dos Grupos de Trabalho;
3. Cada autor(a) pode apresentar mais de um trabalho;
4. Todos os(as) autores(autoras) deverão preencher ficha de inscrição;
5. Os trabalhos (artigos e pôsteres) serão apresentados nos GTs.
6. RESUMO
a) O Resumo deverá conter: cabeçalho (digitado com letras maiúsculas:
título do trabalho; autores; instituição, e-mail); objetivos; metodologia;
Resultados e Conclusão;
b) O texto deve ser digitado com fonte Times New Roman tamanho 12,
espaçamento simples, com margem superior, inferior, esquerda e
direita de 2,5 cm; 300 a 500 palavras.
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7. TRABALHO COMPLETO (para quem quer submeter artigo para publicação)
a) Textos entre 5 (cinco) e 15 (quinze) laudas;
b) Fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento 1,5; justificado;
margem esquerda e superior 3,0 e direita e inferior 2,0;
c) Citações e referencias conforme ABNT.
d) As notas de rodapé deverão ter um caráter informativo / complementar.
8. A ficha de inscrição, o resumo e/o texto final devem ser enviados para o e-mail:
ufrbquilombola.seminterno@gmail.com

CRONOGRAMA
•

Inscrição para submissão de trabalhos a serem apresentados: 31 de Janeiro a 16
de fevereiro de 2013

•

Avaliação das propostas: 17 a 20 de fevereiro de 2013

•

Divulgação dos resumos a serem apresentados: 21 de fevereiro de 2013

•

Envio de texto completo: 22 a 25 de fevereiro de 2013

Obs.: EMISSÃO DE CERTIFICADOS para participantes com 75% ou mais de
presença.
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PROGRAMAÇÃO

25/FEVEREIRO/2013
9 h : Abertura Oficial do Simpósio
Local: Auditório da Reitoria

10 ás 12 h : Mesa-Redonda: Quilombos no Brasil: histórico, reconhecimento e
garantias de direitos
Local: Auditório da Reitoria

12 ás 14 h – almoço
14 ás 18 h – Grupo de trabalho
Local: Auditório da Reitoria/ Auditório da PRPPG

26/FEVEREIRO/2013

10 ás 12 h : Mesa-Redonda: Trajetórias quilombolas na Bahia
Local: Auditório da Reitoria
12 ás 14 h – almoço
14 ás 18 h – Grupos de trabalho
Local: Auditório da Reitoria/ Auditório da PRPPG
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