
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  CIRCULAR 004 - Vitória, 14 de maio de 2018 (atualizado em 06/06/2018). 

Edital de Inscrições de Grupos de Trabalhos 

 

A Coordenação Geral e a Comissão Científica convida professores e pesquisadores 

interessados em coordenar Grupos de Trabalhos (GT’s) a inscreverem suas propostas para a 

5th WORLD CONFERENCE ON REMEDIES TO RACIALAND ETHNIC ECONOMIC INEQUALITY, 

que ocorrerá entre os dias 26 a 29 de setembro de 2018, na Universidade Federal do Espirito 

Santo – UFES, em Vitória (ES), Brasil. 

 

I – DEFINIÇÃO 

 

1.1 São definidos como Grupos de Trabalhos (GT’s) para a 5ª Conferência os GT’s 

coordenados por 2 (dois) a 3 (três) pesquisador@s onde serão apresentados, nos 

dias 27 (das 16 às 18h30 hs) e das 19hs30 às 21h30) e no dia 28 de setembro de 

2018, das 16 as 19 horas, os trabalhos resultantes de pesquisas e de debates 

(teóricos e empíricos), de acordo com os eixos temáticos de tais GT’s. 

1.2 Os coordenadores   deverão inscrever a proposta do seu GT dentro de um dos 

Eixos Temáticos da 5th WORLD CONFERENCE ON REMEDIES TO RACIALAND 

ETHNIC ECONOMIC INEQUALITY com título, resumo (máximo 1500 caracteres) e 

palavras-chave (máximo 4 palavras). 

1.3 Aos coordenadores de movimentos sociais é facultada a coordenação de Grupos 

de Trabalhos, que devem estar dentro dos Eixos Temáticos centrais da 5th 

WORLD CONFERENCE ON REMEDIES TO RACIALAND ETHNIC ECONOMIC 

INEQUALITY. 

1.4 Os Grupos de Trabalhos serão avaliados mediante inscrição dos coordenadores e 

aprovação do Comitê Internacional.   



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.5 As inscrições de proposições de GT’s estarão abertas de 15 de maio a 10 de 

junho de 2018 pelo e-mail seminarioneabufes@gmail.com – assunto: GT – 

NOME(s) d@s AUTOR(es). 

1.6  Anexo ao e-mail, deverá conter a folha ementa/resumo, disponível para 

download em:  http://bit.ly/5wcorreei_modelo_GT 

1.7 A submissão das propostas nos GTs e trabalhos a serem apresentados  fica 

condicionada à Inscrição no evento. 

 

II – DADOS PARA INSCRIÇÃO 

 

• Título do GT com no máximo 200 caracteres, incluindo espaços; 

• Eixo Temático escolhido; 

• Coordenadores proponentes; 

• Instituição acadêmica ou entidade de movimento social a que pertence; 

• E-mail dos coordenadores; 

• Ementa/resumo (1500 caracteres), incluindo espaços; 

• Palavras-chave (máximo 4 palavras); 

 

III - EIXOS TEMÁTICOS DA 5ª CONFERÊNCIA 

 

Eixo I - Desigualdades Econômicas: 

Debates e análises comparativas da eficácia de intervenções políticas destinadas a 

reduzir a desigualdade econômica, racial e étnica (por exemplo: Índia, Brasil, Estados 

Unidos, China e África do Sul). Comunicações que abordem os problemas de 

corrupção política e desenvolvimento desigual. Políticas inovadoras destinadas ao 

combate às desigualdades econômica, racial e étnica: baby bonds, políticas de 

garantias de emprego, políticas destinadas aos pequenos produtores quilombolas, 
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comércios de microempreendedores/as negros/as nas regiões metropolitanas e no 

meio rural; políticas de renda mínima garantida, envolvendo jovens negros 

moradores de rua e coletores/catadores de materiais recicláveis. As desigualdades 

socioeconômicas e os tipos de violências que exterminam jovens negros. 

 

Eixo II - Desigualdades Ambientais: 

Debates e análises de ações de equiparação para desigualdades ambientais. Políticas, 

ações e estratégias para povos e comunidades tradicionais em relação aos seus 

territórios. Possibilidades e adequações para conservação e manutenção dos 

territórios.  Saberes tradicionais no uso e manuseio de recursos naturais nos 

territórios e políticas de regularização de territórios e conservação e acesso às fontes 

de água. Ações e práticas para a qualidade de vida nos territórios do campo. Debates 

acerca das situações de práticas culturais nas cidades:  cultivos, preservação, saberes 

acerca do uso de ervas medicinais por comunidades de matrizes africanas. Políticas 

federais, estaduais e municipais de preservação ambiental por meio de reservas e 

parques: análises de experiências de exclusão e inclusão de povos e comunidades 

tradicionais nessas políticas.  

 

Eixo III - Desigualdades na Saúde: 

Pesquisas e estudos relacionados às consequências a longo prazo da pobreza 

persistente e desigualdades no acesso aos sistemas de saúde de qualidade entre 

populações de baixa renda, grupos étnicos e minorias raciais. Causas e consequências 

das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e sistemas alternativos de 

prestação de cuidados de saúde. Análise de políticas públicas destinadas ao combate 

a problemas de saúde específicos da população negra. Análises e debates de casos de 

racismo no tratamento à população negra no sistema público e privado de saúde. 

Saberes tradicionais e práticas culturais relacionadas ao tratamento alternativo a 

problemas de saúde em comunidades negras: análise de casos a partir da dança, 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

música e esportes.    

 

Eixo IV - Desigualdade na Educação: 

Projetos e/ou análises de ações e formações na Educação Básica dirigidas à temática 

da Promoção da Igualdade Racial. Práticas e ações da gestão para o Ensino 

Fundamental e Médio para a temática da Promoção da Igualdade Racial: garantias de 

políticas de reparação para afro-brasileiros; ações afirmativas; políticas de acesso e 

permanência ao Ensino Superior. Identidades etno-raciais e atuação política dos 

movimentos negros no enfrentamento ao racismo, à discriminação e às 

desigualdades raciais. Atuação de movimentos negros nas mudanças das políticas de 

ensino superior, no emprego público e nas ações afirmativas baseadas em 

contratação ou serviços realizados por grupos minoritários. Educação no campo, nos 

territórios de povos e comunidades tradicionais e suas repercussões nos sistemas 

de ensino. Educação e patrimônios culturais dos descendentes de africanos nas 

américas. Jovens negros na diáspora, acesso a educação escolar e formação de 

lideranças. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

IV – CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1  Os proponentes de GT’s serão avaliados e selecionados pelo Comitê 

Internacional da Conferência, levando em conta os critérios de diversidade 

regional e institucional e a relevância temática da proposta. 

4.2 O ato de inscrição implica no reconhecimento e concordância, por parte dos 

proponentes, de todas as condições estipuladas no presente edital e padrões 

estabelecidos no modelo apresentado. 

4.3 Os proponentes selecionados autorizam a organização do evento, a divulgar 

sua imagem e voz por meio de som, vídeos, fotos e trabalhos na mídia, bem 

como nos materiais de divulgação a serem produzidos (folders, cartazes, 

folhetos, etc.) para fins de divulgação da conferência. 

 

V – RESULTADO 

 

5.1 A lista das propostas encaminhadas e aprovadas será divulgada no dia 15 de 

junho de 2018 no site da conferência. www.5wcorreei.com  

5.2 Em caso de desistência ou impedimento da participação do selecionado, basta 

dar ciência e a devida justificativa à Coordenação Geral da 5ª Conferência 30 

(trinta) dias antes do início do evento pelo e-mail: 

seminarioneabufes@gmail.com . 
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VI – SUBMISSÃO DE RESUMOS AOS GT’s  

 

6.1 De 16 de junho a 15 de julho estarão abertas as submissões de resumos de 

comunicações escritas a serem apresentadas nos Grupos de Trabalhos da 5ª 

Conferência. 

6.2 Poderão submeter resumos: pesquisadores com diferentes níveis de titulação 

(graduados, mestres, doutores, estudantes de graduação e pós-graduação), 

ativistas e lideranças de movimentos sociais e lideranças de comunidades e 

grupos tradicionais.  

6.3 As propostas/resumos das comunicações devem conter: a) título com no 

máximo 200 caracteres, incluindo espaços; b) Grupo de Trabalho (GT) 

escolhido; c) autor da proposta; d) instituição acadêmica ou entidade de 

movimento social a que pertence; e) e-mail do proponente; f) resumo, 

contendo no máximo 1500 caracteres, incluindo espaços; g) palavras-chave 

(máximo 4 palavras). 

6.4 Caberá aos coordenadores dos GT’s a seleção dos resumos dos trabalhos 

submetidos ao seu GT, que melhor se adequarem à proposta do GT, devendo 

os mesmos emitir Carta de Aceite ou comunicar a rejeição dos resumos aos 

proponentes até 25 de julho de 2018. 

6.5 A submissão das propostas aos Grupos de Trabalho fica condicionada à 

Inscrição no evento. 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 De 26 de julho a 26 de agosto de 2018, período de envio de Trabalhos 

Completos a serem apresentados nos GT’s para publicação nos Anais da 5ª 

Conferência. Enviar para seminarioneabufes@gmail.com . 

7.2 Para esclarecimentos, entre em contato com a Coordenação Geral da 

Conferência pelo e-mail seminarioneabufes@gmail.com ou pelo telefone (55 

27) 4009.2957, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h00 e das 14h às 17h. 

 

Vitória, 14 de maio de 2018. 

 

 

Profª. Drª. Patricia Gomes Rufino Andrade 

Coordenação Colegiada da Conferência Mundial  

Universidade  Federal do Espírito Santo – Brasil 
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