
 

8ª CIRCULAR NACIONAL 

INSCRIÇÕES ADICIONAL EM MINICURSOS E OFICINAS NO X COPENE 

 

Convocamos todos(as) os(as) pesquisadores(as) negros(as), em especial, os(as) sócios(as) da 

ABPN, todos(as) os estudiosos(as) interessados(as) no tema, sejam negros(as) ou não, estudantes, 

professores(as), movimento negro e toda comunidade  para a participação do 10º COPENE, por meio 

da: 

 

a) Inscrição adicional em minicursos e oficinas. 

 

1. Inscrições adicionais em minicursos e oficinas no X COPENE 

Os minicursos são espaços de atualização e aprofundamento. Terão a duração de seis horas aulas, 

distribuídas em três sessões de duas horas diárias. São destinados, especialmente, para os(as)estudantes da 

educação básica, da graduação e da pós-graduação, professores(as) do ensino fundamental, médio e superior, 

bem como os(as) demais interessados(as) no tema de cada minicurso. 

As oficinas são espaços de disseminação de teorias, metodologias e práticas pedagógicas inovadoras. Terão 

a duração de seis horas aulas distribuídas em três seções de duas horas diárias. São destinadas, especialmente, 

para os(as) estudantes da educação básica, da graduação e da pós-graduação, professores(as) do ensino 

fundamental, médio e superior, bem como os(as) demais interessados(as) no tema de cada oficina. 

O número mínimo de participantes inscritos(as) para que o minicurso ou oficina possa se efetivar será de 10 

participantes até o prazo final de inscrição no site do evento.O número máximo de inscritos(as) em cada 

minicurso ou oficina é de 40 vagas,que serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. 

 

2. Condições para a inscrição adicional em minicursos e oficinas. 

 

 Estar inscrito no X Copene; 

 Pagar a taxa de inscrição no minicurso ou oficina escolhida.  

 

MODALIDADES 

INSCRIÇÃO EM MINICURSO E OFICINA  ......................................... Até 30/09/2018 

 

3. Minicursos e oficinas aprovadas no X Copene: 

 

3.1. Relação de minicursos: 

 

3.2. Relação de oficinas: 

 

4. Cronograma 

• 20/04/2018 – Divulgação dos minicursos e oficinas (aprovados) e início das inscrições no site. 

• 30/09/2018 – Último dia para inscrições em minicursos e oficinas no site do evento. 

• 14/10/2018 – Último dia para inscrição em minicursos e oficinas no local do evento. 

 

MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM: www.copene2018.eventos.dype.com.br 

http://www.copene2018.eventos.dype.com.br/

