
 

 

1ª CIRCULAR 

 

Apresentação. 

A Assembleia Geral da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), realizada no IX 
Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as (IX COPENE) na cidade de Dourados, Mato Grosso do 
Sul, em 23 a 28 de janeiro de 2017, aprovou a realização do X Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as 
Negros/as (X COPENE) na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Nesta oportunidade, a referida 
assembleia indicou algumas diretrizes para nortear a organização do evento, a saber: 
 

a) observação da proporcionalidade de gênero na composição da programação geral do evento, 
e das temáticas relativas às mulheres negras; 
 
b) relação da ABPN com a Educação Básica, buscando ampliar a participação dos NEABs (Núcleos 
de Estudos Afro-brasileiros) e dos profissionais da Educação Básica na programação do COPENE; 
 
c) diálogo com os Movimentos Sociais, de forma particular com o Movimento Negro, contemplando 
a participação deles no COPENE; 
 
d) ampliação do diálogo entre a ABPN e as Comunidades Quilombolas; 
 
e) aproximação entre a ABPN e os/as estudantes africanos/as que estudam no Brasil. 

 

A cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, é a maior cidade da região do Triângulo 
Mineiro. Possui a segunda economia mais importante do estado, e sua localização geográfica é 
estrategicamente privilegiada. Ao longo do seus mais de 120 anos de existência, transformou-se no maior 
centro de distribuição atacadista da América Latina, sendo detentora de uma moderna rede de 
comunicação, composta por emissores de TVs, rádios e uma companhia local de telefonia fixa e 
celular,  com condições ideais para receber turistas e sediar grandes eventos. A cidade possui espaços 
estruturais para realização de grandes eventos, como o Teatro Municipal de Uberlândia, com capacidade 
para mais de 800 pessoas, o Center Convention, com capacidade para aproximadamente 5000 pessoas, 
uma vasta rede hoteleira, que agrega conforto, qualidade e preços acessíveis, rodoviária e rodovias com 
conexão para as principais cidades do país, e um moderno aeroporto com voos diretos e/ou com conexão 
para as principais capitais brasileiras e exterior. 

 
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), uma das mais importantes instituições de ensino 

superior do país, conta hoje com uma ampla estrutura acadêmica voltada para as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão universitária, composta por 7 campi universitários em 4 cidades da região do Triângulo 
Mineiro (Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo), conta com mais de uma dezena de 
auditórios com capacidade entre 70 e 800 pessoas, salas de aulas equipadas com multimídias, ginásios 
poliesportivos, centros de convivências e amplos espaços  para eventos abertos e uma sede campestre. 

Em nome das entidades organizadoras, a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – 
ABPN; a Universidade Federal de Uberlândia – UFU; o Consócio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-



 

brasileiros – CONEABs temos a satisfação de convidar a comunidade de pesquisadores, Profissionais da 
Educação Básica, e ativistas do Movimento Social para o X Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores/asNegros/as – X COPENE, evento que ocorrerá de 12 a 17 de outubro de 2018 na 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU, em Uberlândia/MG. 

O X Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as – X COPENE – tem como objetivo 
constituir-se enquanto espaço divulgação, circulação e promoção da produção científica dos pesquisadores 
negros, e estudiosos das temáticas vinculadas a 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 primeira circular convocamos todos os sócios da ABPN, bem como os Núcleos de Estudos 
Afro-brasileiros – NEABs espalhados pelas quatro regiões do país, para a construção da estrutura 
organizativa do evento por meio da participação na Comissões Organizadora do X COPENE. 

Farão parte da Comissão Organizadora Nacional, os signatários da Proposta aprovada na 
Assembleia Geral no IX COPENE; a Diretoria da ABPN, Os (as) Organizadores(as)  dos três últimos COPENES, 
bem como: 

a) um representante indicado por Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, sócio da ABPN e em dia com a 
anuidade de 2017; 

b) um representante de cada uma das instituições mineiras apoiadoras do X COPENE; 

 As propostas deverão ser encaminhadas para o email: xcopene2018@gmail.com 

  

Cronograma do evento; 

 29/12/2017 a 30/01/2018 – Composição da Comissão Científica e da Comissão Organizadora; 
 

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