
 

 

2ª CIRCULAR 

O X Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as – X COPENE – tem como objetivo 

constituir-se enquanto espaço de divulgação, circulação e promoção da produção científica dos 

pesquisadores negros, e estudiosos das temáticas vinculadas à população negra na perspectiva do diálogo 

entre os povos africanos e da Diáspora, com vistas  aos debates e reflexões acerca da intelectualidade negra 

nos diferentes campos e áreas do conhecimento científico e do saber, na perspectiva da resistência, 

enfrentamento e combate das diversas formas de racismo, de forma particular  a segregação dos negros e 

negras nos espaços sociais e na produção acadêmica. Este evento reunirá professores, pesquisadores e 

estudantes das mais diversas instituições acadêmicas de todas as regiões do Brasil, ativistas dos movimentos 

sociais e convidados estrangeiros. 

Nesta segunda circular, convocamos todos os sócios da ABPN, bem como os Núcleos de Estudos 

Afro-brasileiros – NEABs espalhados pelas cinco regiões do país, para a construção da estrutura organizativa 

do evento por meio da participação na proposição de atividades para a composição da Programação do X 

COPENE. 

 

I – DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

O X COPENE, fiel às deliberações da Assembléia Geral da ABPN, contará com uma programação 

especial composta pelas seguintes atividades: 

 a) Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN, com seção de apresentação de pôster com 

relatos de experiências dos professores, contemplando os profissionais da Educação Básica, bem como os 

NEABs vinculados às instituições pertencentes a este nível de ensino; 

 b) Jornada de Iniciação Científica da ABPN,programação especial voltada para os estudantes da 

educação básica e do ensino superior, integrantes dos programas de iniciação científica; 

 c) Encontro dos povos tradicionais de matrizes africanas, programação especial voltada para a 

integração e o diálogo das Comunidades Quilombolas com os/as pesquisadores/as negros/as e com a ABPN; 

d) Encontro Nacional de estudantes africanos/as em Instituições de Ensino Superior Brasileiras; 

e) Encontro Nacional de Órgãos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial; 

f) Encontro Nacional de Empreendedorismo Negro; 

Os coordenadores e a programação das atividades especiais da ABPN serão definidos pela Comissão 

Organizadora do X COPENE juntamente com a Diretoria da ABPN, ouvidos os membros da associação. 

 

II – PUBLICAÇÕES ESPECIAIS 

 Tendo em vista a divulgação da produção científica dos pesquisadores negros, em forma de livros, 

nesta 10ª Edição do COPENE, estamos propondo a organização de uma coleção especial da ABPN, 



 

composta por diversos volumes coordenados por pesquisadores com destacada produção científica na área da 

publicação. 

 Para fazer parte desta coleção a ser lançada no X COPENE, os sócios da ABPN, poderão enviar 

propostas de publicação, com as seguintes informações:a) Título da Publicação;b) Nome dos Organizadores 

até o limite de 4, todos sócios da ABPN e com anuidade de 2017 quitada;c) resumo de no máximo 20 

linhas;d) Nota biográfica dos organizadores-proponentes (pode ser a apresentação do Currículo Lattes) em 

no máximo 10 linhas; e) Currículo Lattes resumido em no máximo 2 páginas; 

 

III – SEÇÃO TEMÁTICA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO. 

As Sessões Temáticas são espaços na programação do X COPENE destinados à apresentação e 

discussão de pesquisas concluídas, ou em estágio avançado de desenvolvimento. Reúne pesquisadores/as 

negros/as e não negros/as, ativistas antirracistas, e outros/as interessados nas abordagens teórico-

metodológicas relativas a população negra, bem como, outras temáticas não relacionadas a esta área, onde 

atuam os/as pesquisadores/as negros/as. 

A proposta de Sessão Temática deverá ser feita por até três coordenadores/as vinculados a 

instituições diferentes, preferencialmente de estados diferentes, que terão a incumbência de avaliar e 

selecionar as comunicações inscritas na respectivaSessão Temática e definir a sua programação, sempre com 

o objetivo de garantir ampla participação e tempo necessário para as apresentações, discussão e 

aprofundamento das questões suscitadas. Em cada Sessão Temática, serão aceitas no máximo 40 propostas, 

sendo que, para ser efetivada a sessão deverá ter no mínimo 20 trabalhos inscritos (exceções poderão ser 

avaliadas). Cada apresentação terá até 15 minutos para exposição. Caso haja disponibilidade orçamentária, 

poderá ser concedido apoio financeiro a apenas um/uma dos coordenadores/as da Sessão Temática, de 

acordo com as normas do evento. 

 

IV – MESAS-REDONDAS 

As mesas-redondas são espaços de debate de grandes temas nacionais vinculados às principais 

demandas que permeiam os objetos de estudos e pesquisas dos/as pesquisadores/asnegros/as e da ABPN, de 

forma particular, mas não exclusivamente, as temáticas vinculadas aos estudos africanos e da Diáspora 

negra, bem como, e aquelas às quais têm se dedicado os/as pesquisadores/as negros/as nas diferentes áreas 

do conhecimento. 

As mesas-redondas, com duração de duas horas cada seção, serão distribuídas ao longo dos cinco 

dias do evento, na Programação Especial e da Programação Geral do X COPENE, e serão coordenadas por 

um sócio da ABPN, com titulação de Doutor e destacada produção científica, que poderá convidar até quatro 

expositores, com titulação mínima de mestre, sócios ou não da ABPN, estudiosos da temática que envolve a 

proposta. Nesta Edição do COPENE, também poderão participar das mesas-redondas, na qualidade de 

expositores, os mestres das tradições de matrizes africanas, pelo seu reconhecido notório saber que se refere 

à temática geral do evento. 

No X COPENE,está prevista a organização de 40 mesas-redondas vinculadas à programação geral 

do evento, e outras propostas poderão ser aceitas no âmbito das Programações especiais do evento. 

As mesas-redondas serão aprovadas levando em conta sua relevância para a programação geral do 

evento, bem como a atuação do/a proponente e convidados/as na área temática da proposta. 



 

 

V – MINICURSOS E OFICINAS. 

Os minicursos são espaços de atualização a aprofundamento com duração de seis horas aulas 

distribuídas em três sessões de duas horas diárias, destinados, especialmente, para os/as 

alunos/assecundaristas, de graduação e de pós-graduação, professores/as do ensino fundamental e médio, 

bem como demais interessados no tema de cada minicurso.  

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

com duração de seis horas aulas distribuídas em três seções de duas horas diárias, destinados, especialmente, 

para os/as alunos/as secundaristas, de graduação e de pós-graduação, professores/as do ensino fundamental e 

médio, bem como demais interessados no tema de cada oficina.  

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

15 participantes até o prazo final de inscrição no site do evento.Para cada minicurso ou oficina serão abertas 

entre 30 e 50 vagas, de acordo com cada proponente, e estas poderão ser ampliadas, havendo comum acordo 

entre a Comissão Organizadora e os/as professores/as. 

Cada minicurso ou oficina poderá ser ministrado por até dois/duas docentes. Neste caso, cada 

profissional deve fazer a inscrição individualmente. O procedimento é necessário para o sistema gerar formas 

independentes de acesso à área do inscrito. Será paga uma ajuda de custo por minicurso ou oficina, no valor 

equivalente a 60% do total das inscrições. 

 

Cronograma; 

 Ate 18/02/2018 – Submissão de propostas de Publicações Especiais do X COPENE; Seção Temática 

de Apresentação de Trabalho, Mesas redondas, Minicursos e Oficinas do X COPENE e da 

Programação Cultural do X COPENE. 

 01/03/2018 – Divulgação das Propostas de Organização de Publicações Especiais, Seção Temática 

de Apresentação de Trabalho, Mesas redondas, Minicursos e Oficinas aprovadas. 

 

INFORMAÇÕES: www.copene2018.eventos.dype.com.br 


