
 
 

 
 

 

CIRCULAR 001 - Vitória, março de 2018. 

 

Prezad@s companheir@s, 

 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo e o 

Instituto Humprey School de Minnesota, USA, tem a honra de convidá-los para a V 

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE COMBATE ÀS   DESIGUALDADES 

ECONÔMICA, RACIAL E ÉTNICAS e X SEMINÁRIO DO NEAB-UFES. 

O evento  será realizado em Vitória, capital do estado do Espírito Santo (Brasil), entre 

os dias 26 e 29 de setembro de 2018, com atividades acadêmicas, políticas e artísticas que 

visam apresentar, discutir e deliberar sobre  estratégias de enfrentamento às desigualdades 

econômicas, raciais e étnicas pelas quais passam o mundo contemporâneo.   

Esta V Conferência dará continuidade aos trabalhos iniciados em Durban 2001 na 

África do Sul, em Minneapolis (2012)   e   contará com comitivas da Austrália, de países 

africanos, sul-americanos, norte-americanos, asiáticos e europeus que, mediante Cursos, 

Oficinas, Seminários e Fóruns desenvolverão os seguintes Eixos Temáticos: 

I - Desigualdades Econômicas; II - Desigualdades Ambientais; III - Desigualdades na 

Saúde e IV - Desigualdade na Educação. 

Na década afrodescendente constata-se o recrudescimento do Racismo responsável pela 

reprodução da desigualdade no acesso aos bens públicos e às oportunidades de 

desenvolvimento humano, o que torna urgente o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento dessa conjuntura com medidas oficiais dos Estados que sejam inclusivas e 

participativas em todos os níveis.  

Os trabalhos apresentados serão publicados nos sites da conferência (Brasil e USA) 

com ISSN e interlocução internacional. Será uma excelente oportunidade para apresentarmos, 

discutirmos alternativas viáveis, iniciativas coletivas e possibilidades para combates às 

desigualdades no mundo.  

Nesta tarefa, o engajamento de ativistas, pesquisadores, agentes públicos e dos sujeitos 

afetados pelo Racismo é fundamental para, de forma colaborativa, encontrarmos formas de 

elaborar, pactuar e controlar os caminhos para superação das desigualdades raciais e 

econômicas e fomentá-la como rotina do fazer acadêmico e político. 



 
 

 
 

 

Do conteúdo do evento: 

Mesas-redondas (iniciativa dos grupos interessados. Submissão de um resumo, com objetivo 

e com os nomes dos participantes) 

Conferências (convidados a cargo dos organizadores) 

Fóruns de debates (propositores e convidados) 

Submissão de proposta (Propositores) 

Submissão de Propostas Artísticas – Apresentações para Espaços fechados.  

- As submissões para espaços fechados: auditórios deverão considerar as atividades a 

serem realizadas no tempo máximo de 20 minutos.  

- Devem ser encaminhadas à Comissão Organizadora pelo e-mail: 

seminarioneabufes@gmail.com -   com Sinopse da atividade.  

Grupos de Trabalho segundo os eixos 

(iniciativa dos grupos interessados. Submissão de   resumo, com objetivo e com os nomes 

dos participantes) conforme link de inscrição.  

Cursos/workshops 

(iniciativa dos grupos interessados. Submissão de   resumo, com objetivo e  nomes dos 

participantes) 

Atividades culturais/ Intervenções em espaços abertos - Livres 

 Nos pátios da universidade 

 Nos espaços abertos de circulação 

Da inscrição no evento 

As chamadas de trabalhos estão disponíveis no sítio da Universidade   Federal do Espírito 

Santo e na Universidade de Minnesota. 

 

SITE DA UFES: http://www.neab.ufes.br/mundial 

SITE USA/MINNESOTA: https://www.hhh.umn.edu/roy-wilkins-center-human-

relations-and-social-justice/conferences 

Da Estrutura 

Secretaria Executiva 

Secretaria de Comunicação 

Secretaria Administrativa 

Secretaria de Infraestrutura 

Comitê Científico 

Comitê   Político 

 

 

http://www.neab.ufes.br/mundial
https://www.hhh.umn.edu/roy-wilkins-center-human-relations-and-social-justice/conferences
https://www.hhh.umn.edu/roy-wilkins-center-human-relations-and-social-justice/conferences


 
 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO  EM CONSTRUÇÃO (Visualizar Site do Evento) 

Data Horário Evento 

26 a 29  Eventos Pré-conferência: Reuniões para informes e planejamentos – Grupos de 

pesquisa e demais participantes. 

26 13 as 

21h 

Credenciamento – Teatro Universitário 

19h Abertura 

20h Conferência 

21h Atividade Cultural 

 Coquetel 

27 08 -12 Mesas Redondas – Teatro Universitário 

14-17 Grupos de Trabalhos 

19-21 Mini-Cursos; Apresentação de Trabalhos 

28 08- 12 Mesas Redondas – Teatro Universitário 

  Grupos de Trabalhos 

  Workshops 

29   

                                                         

Profª. Drª. Patricia Gomes Rufino Andrade 

Coordenação Colegiada da Conferência Mundial  

Universidade  Federal do Espírito Santo – Brasil 

 

Dr. Samyel Myers 

Presidente do Comitê Internacional 

Humprey School – Minnesota – USA. 

 

 

 


