
 

 

4ª CIRCULAR 

Nesta quarta circular, convocamos todos os sócios da Abpn para a participação do 10º COPENE por 

meio proposição de trabalho de pesquisa científica e relato de experiências nas seguintes categorias: 

a) Inscrições de Pôster no Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN  

b) Inscrições de Pôster na Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN. 

  

1. Apresentação de Pôster para o Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN 

O Simpósio Nacional de Educação Básica - Fórum da Educação Básica da ABPN - se destinada à 

apresentação de projetos inovadores de implementação da educação das relações étnico-raciais e do estudo 

da História e Cultura africana e afro-brasileira, bem como, de projetos de pesquisa científica e relatos de 

experiências desenvolvidoas(as) pelos(as) professores/as da educação básica e demais profissionais que 

atuam neste nível de ensino, de forma particular, vinculados aos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros – 

NEABs. 

Nesta Edição do COPENE, a novidade da criação dos Núcleos de Pesquisa e Estudos Africanos, 

Afro-brasileiros e da Diáspora – NUPEAS pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, bem 

como, as outras experiências de criação de NEABs nas Escolas de Educação Básica espalhados por todo 

Brasil, articulados a partir do Fórum de Educação Básica da ABPN.  

 

1.1- Normas para apresentação de Pôster para o Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN. 

Para apresentação de pôster no Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN o proponente 

deverá ser professor da educação básica e demais profissionais que atuam neste nível de ensino, de forma 

particular, aqueles que se dedicam aos estudos africanos e afro-brasileiros, vinculados aos Núcleos de 

Estudos Afro-brasileiros – NEABs; deverão ainda pagar a taxa de inscrição de acordo com a modalidade 

escolhida, para estudantes da educação superior; e, ser associados/as da ABPN e estar em dia com a anuidade 

no ato da inscrição. 

Cada inscrito/a poderá submeter no máximo 1 (uma) proposta de pôster, seja na qualidade de autor/a 

e/ou coautor/a, e cada proposta poderá ter no máximo 10 autores/as (todos inscritos no evento), dentre os 

quais, o orientador do trabalho quando houver. Cada Pôster terá duas horas de apresentação no X COPENE. 

Ao acessar o formulário de inscrição na modalidade pôster da educação básica, três caixas de texto 

serão visualizadas: uma para a inclusão do título do trabalho, outra para inclusão do resumo expandido e 

mais uma para inclusão do eixo temático. Haverá ainda um campo para inserção do texto completo, bem 

como, os códigos de inscrição dos co-autores (inclusive o orientador), motivo pelos quais todos os autores 

deverão estar inscritos. A proposta deverá ser submetida por meio da inscrição de um resumo expandido com 

no mínimo 2200 e máximo de 2.800 caracteres, e de forma opcional, o envio do texto completo que poderá 

ser inserido por meio de arquivo anexo no ato da inscrição ou posteriormente, para publicação nos Anais do 

X COPENE. 

A avaliação e o aceite dos trabalhos apresentados são da responsabilidade da Comissão Científica do 

X COPENE, assessorada por um comitê de consultores ad hoc. 

2. Apresentação de Pôster para a Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN 

A apresentação de Pôster na III Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN é destinada aos 

projetos de iniciação científica em andamento, desenvolvidos por estudantes dos cursos de Graduação das 

Instituições de Ensino Brasileiras e Estudantes do Ensino Médio, vinculados/as aos Programas de Iniciação 

Científica destas instituições, de forma particular, os/as estudantes negros/as, e aqueles/as que se dedicam aos 



 

estudos africanos e afro-brasileiros, vinculados aos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros – NEABs. 

Nesta Edição do COPENE, temos uma novidade que é a criação dos Núcleos de Pesquisa e Estudos 

Africanos, Afro-brasileiros e da Diáspora – NUPEAS pela Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais. Outras experiências análogas tem se espalhado pelo Brasil, com a criação de NEABs nas Escolas de 

Educação Básica. Os estudantes do ensino médio vinculados aos NEABs/NUPEAs da Educação Básica 

serão importantes atores neste processo de construção, para quem as inscrições serão gratuitas, contudo, 

obrigatórias. 

 

2.1 Normas para apresentação de Pôster na Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN 

Cada estudante poderá submeter no máximo uma proposta de pôster, seja na qualidade de autor/a 

e/ou coautor/a, por meio do acesso ao formulário de inscrição disponível no site do evento, onde irá inserir o 

resumo expandido com o mínimo de 2200 e máximo de 2.800 caracteres. Ao acessar o formulário, três 

caixas serão visualizadas: uma para a inclusão do título do trabalho, outra para inclusão do resumo 

expandido e mais uma para inclusão do eixo temático. Opcionalmente cada inscrito poderá submeter um 

texto completo como arquivo anexo, para publicação nos anais do X Copene. 

Cada Proposta poderá ter no máximo cinco autores/as incluindo o orientador (obrigatório) – todos/as 

os/as autores/as deverão estar inscritos/as no X COPENE - para que a proposta seja aprovada, e no caso dos 

estudantes do ensino médio, para quem a inscrição será gratuita, é obrigatório que o orientador seja sócio da 

ABPN quite com a anuidade e tenha inscrito e pago o valor da inscrição de acordo com a modalidade 

escolhida, bem como, acompanhe o aluno na apresentação. A avaliação e o aceite dos trabalhos apresentados 

são da responsabilidade da Comissão Científica do X COPENE. 

Cada pôster terá duas horas de apresentação no X COPENE e somente o orientador poderá figurar 

como co-autor em todos os trabalhos dos seus orientandos. 

 

Cronograma 

• Até 30/04/2018 – Submissão de propostas para apresentação de Pôster no Simpósio Nacional de Educação 

Básica da ABPN e na Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN;  

 

• 14/05/2018 – Divulgação das propostas para apresentação de Pôster no Simpósio Nacional de 

Educação Básica da ABPN e na Jornada Nacional de Iniciação Científica da ABPN aprovadas. 

 

INFOR MAÇÕES: www.copene2018.eventos.dype.com.br 


