
 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MINICURSOS E 

OFICINAS 

 

A Comissão Organizadora do Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 

Recôncavo - 15ª edição, torna pública a chamada para submissão de propostas de 

minicursos e oficinas. 

 

Poderão submeter propostas de minicursos e oficinas estudantes de graduação, pós-

graduação, ativistas, profissionais da rede básica, servidoras(es) docentes, técnico-

administrativas(os) e terceirizadas(os). 

 

As propostas devem estar relacionadas ao tema do evento “Políticas Afirmativas: 

trajetórias de lutas, conquistas e re-existências” e considerarem questões afins: 

relações étnico-raciais, África, africanidades, literatura, artes, culturas negras e 

inclusão social. No processo de avaliação serão considerados os seguintes critérios: 

relevância e atualidade do tema e qualidade técnica da proposta. As propostas serão 

avaliadas por membras(os) da Comissão Organizadora. Todas as propostas serão 

desenvolvidas na modalidade remota (plataforma google meet). 

 

O conteúdo das oficinas e minicursos são de inteira responsabilidade das(os) 

proponentes. As oficinas e minicursos deverão ter 2h ou 4h síncronas de duração. 

Serão aceitas(os) o máximo de duas(dois) ministrantes por minicurso/oficina. 

 



A submissão das propostas será, exclusivamente, eletrônica, por meio do link: 

https://forms.gle/FuoAgDa3aWGPpJHw9. 

 

A língua oficial do evento é o português. Proponentes de outras nacionalidades 

poderão desenvolver minicurso ou oficina em outro idioma. Todavia, o evento não 

contará com tradução simultânea, excetuando-se tradução de libras para o português.  

 

A(O) proponente receberá um e-mail de confirmação em até 5 dias úteis após a 

submissão. Em caso de não recebimento desse e-mail, solicitamos entrar em contato 

com a Comissão Organizadora: forum20denovembro@ufrb.edu.br. 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrição de propostas para as modalidades: 

minicursos e oficinas. 

28/09/2021 

a 1º/11/2021 

Divulgação das propostas de minicursos e oficinas 

aprovadas 

02/11/2021 

Período de inscrições nos minicursos e oficinas 
03/11/2021 a 

12/11/2021 

Divulgação das inscrições aprovadas para minicursos e 

oficinas  

13/11/2021 

Data de realização dos minicursos e oficinas  

17/11/2021 

a 19/11/2021 (vide 

programação do 

Fórum 2021) 

 

https://forms.gle/FuoAgDa3aWGPpJHw9

