
Edital Nº 01/2022 – Coletivo SECONBA

Edital de seleção de estudos de arte gráfica para a 18ª Semana da Consciência Negra

de Barreiras (18ª SECONBA) – Poder e identidade nas relações étnico-raciais

brasileiras. A Comissão Organizadora da 18ª SECONBA torna público o presente

edital, o cronograma, as regras para inscrição, avaliação e apresentação de estudos de

arte gráfica.

1. Objeto

Arte gráfica que expresse a temática “Poder e identidade nas relações étnico-raciais

brasileiras”. O trabalho artístico selecionado será utilizado no material de divulgação da

18ª SECONBA e na capa da edição de 2022 da Revista Coletivo SECONBA.

2. Evento

A Semana da Consciência Negra de Barreiras (SECONBA) é um evento acadêmico que

ocorre na cidade de Barreiras, sob organização do Coletivo SECONBA, servidores da

UNEB, IFBA, UFOB e parcerias com outras instituições e coletivos. Este ano, a 18ª

SECONBA terá o tema “Poder e identidade nas relações étnico-raciais brasileiras” e

está agendada para ocorrer em novembro de 2022. O evento contará com palestras,

oficinas, lançamento de livros e da revista do coletivo SECONBA.

3. Submissão

3.1 Serão avaliados trabalhos relacionados com a temática proposta para a edição do

evento;

3.2 Cada pessoa candidata poderá submeter até 2 propostas;

3.3 As inscrições serão gratuitas;

3.4 Poderão participar estudantes regularmente matriculades no Ensino Médio e no

Ensino Superior (graduação e pós-graduação);

3.5 As inscrições para submissão devem ser realizadas através do formulário do google

pelo link https://forms.gle/QWAoGeM2hGcMsGow5 até as 23h59min do dia 04 de

julho de 2022.

3.6 No formulário devem ser informados os dados pessoais, e inseridos como anexo, em

arquivo único, as propostas e o arquivo da arte gráfica.



3.7 No formulário de inscrição também será solicitado o anexo do comprovante de

matrícula.

3.8 No caso da candidatura ser realizada por pessoa menor de 18 anos, esta deverá

anexar os dados do responsável legal e ficha de autorização do menor (anexo III).

4. Estrutura da proposta

4.1 Cada proposta deverá ser enviada em um único arquivo digital, em formato PDF

tamanho 10MB, e a arte gráfica deve ser enviada em formato PNG com o tamanho

máximo de 10MB;

4.2 Cada proposta deverá conter os seguintes itens: título da proposta, memorial

descritivo e as declarações de cessão de direitos e da negação de plágio;

4.2.1 O memorial deverá conter título, arte gráfica, justificativa, conceitos e

referenciais teórico-metodológicos e lista de referências.

4.2.2 Deverá ser inserido ao PDF único da proposta a declaração de cessão

de direitos (Anexo I) e a declaração de negação de plágio (Anexo II)

4.2.2.1 A declaração de cessão de direitos autorais do estudo

deverá ser assinada e apresentada no PDF único. Ressaltamos

que apenas o trabalho selecionado terá os direitos cedidos ao

coletivo;

4.2.2.2 A declaração de negação de plágio deverá ser assinada e

apresentada no PDF único. A pessoa candidata declara que o

trabalho não é plágio, bem como se responsabiliza pela obra e

está ciente das consequências legais caso seja detectado plágio;

5. Avaliação

5.1 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão estabelecida pelo comitê

organizador do evento;

5.2 Critérios de avaliação: 1) Coerência e afinidade com a temática do evento;

2)Coerência e afinidade com a temática da edição do evento; 3) Produção artística; 4)

Produção textual apresentada no Memorial; 5) Aplicabilidade.



6. Cronograma

6.1 Inscrição das propostas: 29/06 - 28/08

6.2 Processo de avaliação: 29/08 - 06/09

6.3 Resultado das avaliações: 08/09

6.4 Interposição de recurso: 09/09 - 11/09

6.5 Homologação do resultado: 12/09

7. Disposições finais

7.1 A pessoa autora do trabalho selecionado receberá três certificados: 1) Do trabalho

selecionado; 2) Do uso publicitário do trabalho; 3) Da capa da edição da Revista

Coletivo SECONBA de 2022;

7.2 O memorial do trabalho selecionado será publicado no site do evento e na revista;

7.3 A arte gráfica selecionada poderá ser utilizada em outras edições, plataformas e

revista do Coletivo SECONBA futuramente, respeitando sempre a autoria do trabalho;

7.4 Os direitos autorais serão cedidos pela pessoa selecionada a título de doação ao

Coletivo SECONBA;

7.5 Os trabalhos inscritos em desacordo com as regras estabelecidas neste edital não
serão avaliados e nenhum trabalho será devolvido.

7.6 Eventuais custos de produção do trabalho e do material de entrega serão de
responsabilidade exclusiva do participante.

7.7 Havendo interesse de interposição de recurso por parte da pessoa candidata, esta

deverá proceder com o envio de uma justificativa, nas datas indicadas no cronograma,

para o e-mail afrobarreiras@gmail.com o título

INTERPOSIÇÃO_DE_RECURSO_EDITAL 01/2022_NOME DA PESSOA.

7.8 O Coletivo SECONBA poderá adiar ou cancelar a presente seleção de que trata este

Edital, em razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de

inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para as

pessoas inscritas.

7.9 Os casos omissos serão debatidos pela Comissão Organizadora que terá autonomia

para estabelecer a posição do Coletivo SECONBA.

Barreiras, 29 de junho de 2022.

Comissão Organizadora SECONBA



ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL DE ARTE GRÁFICA

Esta cessão de direito autoral é válida para fins do Edital Nº 01/2022 – Coletivo

SECONBA. Pelo presente instrumento, eu, ______________________, autor do

trabalho intitulado__________________________, de nacionalidade

________________, RG/Passaporte __________________, estou cedendo os direitos

autorais do trabalho submetido para o edital 01/2022 da 18ª SECONBA para utilização

pelo Coletivo SECONBA para a publicidade da 18ª Semana de Consciência Negra, capa

da Revista Coletivo SECONBA e futuras edições, plataforma e revista do coletivo

SECONBA.

, de de 2022.

(local e data)

____________________________________

(assinatura do candidato)

_____________________________________

(assinatura do responsável legal - para menores de 18 anos)



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NEGAÇÃO DE PLÁGIO

Para fins do Edital Nº 01/2022 – Coletivo SECONBA, eu, ______________________,

de nacionalidade ___________________, RG/PAssaporte

_________________________, declaro ser minha a autoria do trabalho

__________________________. Declaro que o trabalho é original e não se enquadra

como plágio ou autoplágio. Estou ciente da lei nº 9610 que atualiza e consolida a

legislação sobre os direitos autorais. Declaro que estou ciente da minha

responsabilidade autoral e que qualquer comprovação de plágio ou autoplágio me

tornará responsável por um possível processo.

, de de 2022.

(local e data)

____________________________________

(assinatura do candidato)

_____________________________________

(assinatura do responsável legal - para menores de 18 anos)



ANEXO III

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE MENOR

Para fins do Edital Nº 01/2022 – Coletivo SECONBA, eu, (nome do responsável

legal) , portador(a) da carteira de

identidade nº , órgão emissor , com data de

expedição em / / , telefone de contato

, autorizo o(a) menor (nome completo do candidato)

, RG nº , a participar do Edital de seleção

de estudos de arte gráfica para a 18ª Semana da Consciência Negra de Barreiras (18ª

SECONBA).

, de de 2022.

(local e data)

____________________________________

(assinatura do responsável legal)


