REGULAMENTO DE SUBMISSÃO E NORMAS PARA RESUMO
EXPANDIDO PARA APRESENTAÇÃO NA 5ª CONFERÊNCIA MUNDIAL:
COMBATE ÀS DESIGUALDADES ECONÔMICAS, RACIAIS E ÉTNICAS
A Coordenação Geral e a Comissão Científica da 5ª CONFERÊNCIA
MUNDIAL: COMBATE ÀS DESIGUALDADES ECONÔMICAS, RACIAIS E
ÉTNICAS torna público o presente edital de submissão de trabalhos científicos, visando
a seleção de trabalhos para serem apresentados na 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 – Espirito Santo – Brasil.

EIXOS TEMÁTICOS
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, 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.

SUBMISSÃO DE RESUMO
Os eixos temáticos da V Conferência Mundial: combate às Desigualdades
Econômicas, Raciais e Étnicas irão recepcionar, neste primeiro momento, resumos que
abranjam as discussões concernente ao eixo escolhido pelo/pela autor/autora, podendo
submeter em até 02 (dois) resumos, como autor/autora principal, sendo eles dirigidos a
eixos temáticos diferentes.
As submissões dos resumos serão realizadas pelo link < bit.ly/trabalhosmundial
>, entre os dias 22/03/2018 a 01/06/2018, na qual, o conteúdo será disposto nas caixas de
diálogos, não havendo necessidade de submeter o documento via anexo. Os/As
autores/autoras que receberem a aprovação dos resumos submetidos, dada por meio da
carta de aceite emitida pela Comissão Científica do evento por e-mail* entre os dias

02/07/2018 à 06/07/2018, deverão encaminhar o RESUMO EXPANDIDO no período
de 09/07/2018 à 28/07/2018, por meio do e-mail trabalhosmundial@gmail.com
Aqueles/Aquelas que tiverem seus resumos aprovados e não submeterem o resumo
expandido FICARÃO IMPEDIDOS DE APRESENTAR DE FORMA ORAL NO DIA
DO EVENTO BEM COMO NÃO TERÃO SEU RESUMO PUBLICADO NOS ANAIS
DO EVENTO.
* Endereço esse de restrita responsabilidade dos autores/autoras inseridos no ato de
inscrição e submissão do resumo.
A Carta de Aceite só será emitida se o resumo estiver em conformidade com as
regras de formatação exigidas pela Comissão Científica do evento. O resumo expandido
deverá obrigatoriamente também seguir as referidas regras para publicação nos anais.
Não serão aceitos os RESUMOS submetidos após o dia 01/06/2018 bem como os
RESUMOS EXPANDIDOS após o dia 28/07/2018.
Para a submissão dos resumos, os/as interessados/das deverão, obrigatoriamente, se
inscreverem no evento por meio do preenchimento do formulário online, disponível em:
< bit.ly/mundialNEAB > e realizar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com sua
modalidade.
Serão aceitas submissões de resumos de graduandos/as, graduados/as
mestrandos/as, mestres/as, doutorandos/as, doutores/as, militantes, profissionais da
Educação e pesquisadores/as.
Formatação do RESUMO:
— Título do resumo em caixa alta;
— Nome completo do(s)/da(s) autor(s)/a(s);
— O conteúdo deverá ser escrito em parágrafo único e conter, no máximo, 150 palavras;
— Indicar as referências teóricas da pesquisa e entre parênteses o ano da obra
referenciada;
— Ao final, inserir as 'Palavras-chave', contendo de 3 (três) a 5 (cinco) separadas por
ponto e vírgula (;);
— Abaixo das palavras-chave, inserir as seguintes informações sobre o(s)/a(s)
autor(es)/autora(s): formação acadêmica, vínculo institucional, cidade, país e e-mail.

Formatação do RESUMO EXPANDIDO:
O

resumo

expandido

deverá

ser

encaminhado

para

o

e-mail:

trabalhosmundial@gmail.com com o assunto "Nome do Eixo Temático - Nome do/a
autor/a" e estar em formato Word. O documento deverá seguir o modelo anexado abaixo.
OBS: O RESUMO EXPANDIDO SÓ PODERÁ SER ENCAMINHADO POR
AQUELES/AS QUE RECEBERAM A CARTA DE ACEITE EMITIDA PELA
COMISSÃO CIENTÍFICA DO EVENTO.
— Título centralizado, em caixa alta, tamanho 14, fonte Times New Roman, negrito, ser
escrito nas línguas Português, Inglês e Espanhol e espaçamento entre linhas de 1,5;
— Nome completo do(s)/da(s) autor(s)/a(s) abaixo do título (espaçamento 1,5),
alinhado(s) à direita, sem negrito, tamanho 12, espaçamento simples entre os nomes (caso
houver mais de um). Deve estar prosseguido aos nomes a numeração de rodapé e, neste
espaço, que deve estar na margem inferior da página, inserir as seguintes informações:
formação acadêmica, vínculo institucional, cidade, país e e-mail. A formatação das
informações que constarão na nota de rodapé deverá estar da seguinte maneira: tamanho
10, justificado, sem negrito, espaçamento simples entre as linhas.
— Inserir o resumo logo abaixo da indicação do/s nome/s dx/s autor/xs e ser precedido
da palavra 'Resumo', em negrito. Seguir a seguinte formatação: espaçamento simples;
tamanho 12; justificado; conter, no máximo, 150 palavras; palavras-chave, no máximo,
5 (cinco), separadas por ponto e vírgula (;); fonte Times New Roman; e ser escrito nas
línguas Português, Inglês e Espanhol;
— O conteúdo/desenvolvimento do texto deverá seguir a seguinte formatação: 1)
justificado; 2) espaçamento entre linhas 1,5; 3) as citações com mais de três linhas
deverão estar em parágrafos separados com recuo de 4 cm, justificado, tamanho 10,
espaçamento simples; 4) fonte Times New Roman; 5) tamanho 12; 6) poderá ser escrito
em Português, Inglês e Espanhol;
— Margem esquerda e superior em 3 cm e direita e inferior em 2 cm;
— Podem ser inseridos fotografias, ilustrações, quadros e tabelas, todavia, deverão seguir
as normas da ABNT (inserir autoria, fonte, data e título);
— Ter na discussão do desenvolvimento do artigo os seguintes itens: Objetivos;
Justificativa; Metodologia e Resultados. Esses não precisam estar dispostos como
capítulo.
— O resumo expandido deverá conter, no mínimo, 03 (três) laudas e, no máximo, 5
(cinco), incluindo as referências bibliográficas e anexos.

Apresentação dos Resumos Expandidos:
— O formato de apresentação será de maneira oral e disposta em sessão coordenada;
— Os grupos serão separados por áreas afins com a presença de um/a
coordenador/coordenadora que mediará toda a discussão e será responsável por toda a
condução dessa. Os/As participantes poderão escolher para exposição em formato Power
Point;
— Cada participante terá 10 minutos de apresentação não devendo exceder tempo de
apresentação;
— Cada grupo terá, além do coordenador/a, um/a monitor/a que auxiliará os/as
participantes, no que tange à estrutura técnica e informações sobre o evento. As
informações sobre o prédio das respectivas apresentações, sala, horário, coordenador/a
responsável estarão disponíveis no site do evento a partir do dia 15/08/2018.
Os casos omissos neste informativo serão resolvidos pela Comissão Científica da V
Conferência Mundial: combate às Desigualdades Econômicas, Raciais e Étnicas

Para

quaisquer

dúvidas,

contatar

a

Comissão

Científica

pelo

e-mail:

trabalhosmundial@gmail.com

Atenciosamente,

Comissão Científica da V Conferência Mundial: combate às Desigualdades
Econômicas, Raciais e Étnicas

CRONOGRAMA CIENTÍFICO – V CONFERÊNCIA MUNDIAL
ETAPAS /
ATIVIDADES

Prazo para envio de resumos
para os Eixos Temáticos

DATA DE REALIZAÇÃO

22/03/2018 à 01/06/2018

DESTINADO
Graduandos/as, graduados/as mestrandos/as,
mestres/as,
doutorandos/as,
doutores/as,
militantes, profissionais da Educação e
pesquisadores/as.

Estudante Graduação/ Student Graduation
01/04/2018 a 30/04/2018 - R$ 100,00
01/05/2018 a 15/07/2018 - R$ 120,00
16/07/2018 a 25/09/2018 - R$ 150,00

Inscrições

Estudante de Pós-Graduação/ Graduate student
01/04/2018 a 30/04/2018 - R$ 150,00
01/05/2018 a 15/07/2018 - R$ 180,00
16/07/2018 a 25/09/2018 - R$ 200,00

Público em geral

Profissionais, Professores e Pesquisadores/
Professionals, Teachers and Researchers
01/04/2018 a 30/04/2018 - R$ 200,00
01/05/2018 a 15/07/2018 - R$ 250,00
16/07/2018 a 25/09/2018 - R$ 300,00
Divulgação do resultado da
seleção de resumos para os
Eixos Temáticos, com envio da
carta-aceite

02/07/2018 à 06/07/2018

Público em geral

09/07/2018 à 28/07/2018

Proponentes com resumo aprovado

Divulgação do mapa de salas
com o nome dxs coordenadorxs
das apresentações

Até dia 15/08/2018

Público em geral

Divulgação da Programação
Final da Conferência

20 de agosto de 2018

Público em geral

Inscrição nos workshops e
mini-cursos (vagas limitadas)

A definir

Público em geral

Prazo para o envio dos
resumos expandidos pelos
proponentes com resumos
aprovados

