PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS

Edital 003/2012 – VI FÓRUM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO por meio da PRÓ-REITORIA
DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS torna público O
EDITAL PARA PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO
NO VI FÓRUM 20 DE NOVEMBRO – 2012

Local do Fórum: UFRB/Cruz das Almas
Data: 21 a 23 de Novembro de 2012

INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO
Este edital é referente à Premiação Lélia González e se destina aos projetos de pesquisa
e extensão que estão sendo realizados ou que já tenham sido finalizados nos últimos
dois anos, que tratem da temática étnico-racial em suas diferentes perspectivas. É
destinada as atividades realizadas em instituições de ensino e/ou pesquisa públicas
baianas.
Esta premiação se propõe a homenagear postumamente Lélia Gonzalez, uma importante
militante e intelectual das questões raciais no Brasil e do feminismo negro. Lélia é
Filósofa e historiadora de formação, fez doutorado em Antropologia. Nasceu em 1º de
fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, e faleceu em 1994 no Rio de Janeiro. Filha de
um ferroviário negro e uma índia empregada doméstica, mudou-se em 1942 para o Rio
de Janeiro. Seu primeiro emprego, já no Rio de Janeiro, foi como babá. Foi uma das
fundadoras do Movimento Negro Unificado, tornou-se professora da PUC-Rio,
passando também pela UFRJ e UERJ. Escreveu diversos textos/livros sobre gênero e
questões raciais, dentre eles Festas populares no Brasil e Lugar de Negro, este último
em coautoria com Carlos Hasenbalg. Foi uma mulher e militante que faz parte da
história social e intelectual engajada do Brasil.

INSCRIÇÃO
Estará aberta para Grupos e/ou pesquisadores/as que tenham seus projetos ligados a
instituições ensino e/ou pesquisa públicas do estado da Bahia. A inscrição deve ser feita
pelo/a coordenador/a do projeto. Cada pesquisador/a ou professor/a poderá participar ou
enviar apenas um único Resumo para esta premiação, bem como cada projeto poderá
participar apenas com uma proposição.
A inscrição é gratuita e será feita diretamente no sítio da PROPAAE em local próprio
para este fim. Não nos responsabilizamos por eventuais problemas eletrônicos no
momento do envio da inscrição.
DATA de inscrição: de 27/09 até 16/10.
Os candidatos deverão preencher o formulário On line no seguinte endereço:
http://www.ufrb.edu.br/forum/ormulario-de-inscricao-para-a-premiacao-lelia-gonzales
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PREMIAÇÃO
Os projetos selecionados irão compor uma publicação científica coletiva, que será
publicada em 2013 e será lançada também no VII Fórum 20 de Novembro de 2013. Os
grupos ou pesquisadores com propostas aprovadas terão que enviar o texto completo
com até 15 laudas (com bibliografia inclusa, resumo, abstract, Times New Roman 12,
espaço 1,5 entre linhas) em um segundo momento, posterior à premiação, em período
que será informado oportunamente. O texto que não for devidamente entregue no prazo
previamente estipulado será excluído da publicação. Não será concedido qualquer forma
de pagamento pecuniário (financeiro) ou de outra espécie aos autores pela elaboração
e/ou publicação, mas será dado os devidos créditos e, pelo menos, 02 exemplares do
livro que será publicado. A organização da presente publicação ficará sob o encargo de
da Comissão Científica do VI Fórum 20 de Novembro- edição 2012.
Serão selecionados até 12 textos, sendo 06 de pesquisa e 06 de extensão. Vale informar
que tal divisão poderá sofrer alterações a depender da quantidade de trabalhos inscritos
e do atendimento às regras solicitadas no presente edital, bem como poderão ocorrer
pequenas variações relativas à quantidade de propostas selecionadas. Será entregue ao
(s) coordenadores (as) dos projetos na solenidade de Premiação do Fórum 20 de
Novembro uma Carta de Aceite referente à premiação.
CRITÉRIOS GERAIS PARA SELEÇÃO
Será constituída uma Comissão de Avaliação e Premiação (CAP) composta por 01
docente de cada centro ou unidade de ensino da UFRB. Dessa forma, a ideia é garantir a
diversidade de áreas do conhecimento na composição da avaliação, além de valorizar a
interdisciplinaridade. Os nomes dos membros componentes desta comissão serão
divulgados no sítio da PROPAAE, após o final do período de inscrições.
Critérios a serem observados na avaliação (será atribuído nota de 0 a 5):
1- Adequação da proposta às regras explicitadas no Edital:
a) pertinência do tema à área proposta (étnico-racial), b) proponente de instituição
pública de ensino e/ou pesquisa da Bahia;
2- Originalidade e inovação da proposta;
3- Clareza e objetividade do texto;
4- Adequação da metodologia aos objetivos;
5- Impactos do projeto.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1- Os membros da Comissão Organizadora do VI Fórum poderão concorrer à
premiação. Todavia, não poderão compor a Comissão de Avaliação e Premiação (CAP),
nem ser um dos organizadores da publicação;
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2- A simples inscrição no presente Edital não garante a premiação/publicação, nem
qualquer outra forma de pagamento ou encargo, apenas dá o direito a participar do
processo seletivo;
3- Caso o trabalho seja aceito e faça parte da publicação, fica subentendido que o autor
(ou autores) autoriza a publicação e a vinculação ao Fórum 20 de Novembro;
4- Os projetos selecionados concordam com a divulgação do resultado pelo Fórum 20
de Novembro e comprometem-se a comparecer à solenidade de entrega dos resultados
da Premiação Lélia Gonzalez, onde irão receber a Carta de Aceite;
5- Dúvidas, críticas, sugestões e recursos serão avaliados e resolvidos pela Comissão
Científica do Fórum 20 de Novembro, que poderá acatar, responder ou arquivar
determinada provocação sem maiores informações;
6- A organização geral e os devidos encaminhamentos dessa Premiação são de
responsabilidade e autonomia da Comissão Científica do Fórum;
7- Os casos omissos neste edital serão avaliados pela Comissão Científica do Fórum 20
de Novembro e divulgados por meio eletrônico.

Cruz das Almas 27 de setembro de 2012

Ronaldo Crispim Sena Barros
Pró-Reitor de Políticas Afirmativas
e Assuntos Estudantis
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