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ANEXO III

MODELO DE PIT

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Nome: Fabiano Brito dos Santos

Campus: Euclides da Cunha

Matrícula
SIAPE:
2961092

Fone:
71991027269

Email:
fabiano.brito@edu.ifba.br

Tipo de vínculo:

Efetivo (x )    Substituto ( )    Temporário ou colaboração
técnica ( )

Regime de Trabalho:

40h D.E.(x )    40h( )    20h( )

 

ATIVIDADES CRITÉRIOS
CARGA

HORÁRIA
MÁXIMA

CARGA
HORÁRIA
PREVISTA

 

ENSINO

Aulas Art. 3°
15

horas
9  horas

Atendimento ao
aluno

 
15

horas

 3 horas

Outras atividades
de ensino

Art. 14,
Incisos II a V

6 horas

Atendimento a
discentes com
necessidades

específicas

Art. 40
06

horas
 

 

PESQUISA E EXTENSÃO

Elaboração de livros
4,0 horas por
publicação

Referente ao ano Letivo: 2018.2
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com corpo editorial e
ISBN

(considerado
por 2

semestres)

6,0 horas

 

Elaboração de
capítulo de livro com
corpo editorial e
ISBN

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis A

6,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis B

4,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis C ou sem
Qualis

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 2 horas

Registros de
Software

5,0 por
registro

(considerado
por 2

semestres)

5,0 horas  

Depósito de
Patentes

5,0 por
patente

(considerado
por 2

semestres)

  

Orientação em
Iniciação Científica
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

12,0 horas
em

todas as
orientações

5 horas

Orientação em
iniciação à extensão
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

 5 horas

Orientação em
Trabalho de
Conclusão de Curso
Técnico, de
Graduação e em
Curso de

1,0 hora por
orientando
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Especialização Lato
Sensu

Orientação de
Mestrado

3,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Mestrado

1,0 hora por
orientando

  

Orientação de
Doutorado

4,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Doutorado

1,5 hora por
orientando

  

Ministrar Curso de
extensão

1,0 hora
para cada 15
horas-aula

4,0 horas  

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil)

10 horas 20

20,0
horas

 

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso interno
(exceto bolsa
estudantil)

6,0 horas 12,0 6 horas

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão sem
captação de
recursos

4,0 horas 8,0  

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil), limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

20,0 horas
3,0 horas

06  

Participação em
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Projetos de
Pesquisa ou
Extensão
financiados com
recurso Interno
(exceto bolsa
estudantil) limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

1,5 hora 3 1,5 hora

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou
Extensão sem
captação de
recursos limitados a
5 servidores
participantes por
projeto.

2,0 horas 4,0  

Planejamento e
organização de
eventos acadêmico-
científicos.

2,0 horas 2,0  2 horas

Publicação e
submissão de
materiais técnicos
e/ou didáticos

1,0 hora 2,0

2
horas

 

Participação em
Conselho Editorial
de revistas
científicas

1,0 hora 1  

Participação em
Comitês e
Comissões
Científicas

1,0 hora 1  

Coordenação de
projetos de
tecnologia social

2,0 horas 2,0  

Planejamento e
organização de
cursos, palestras,
colóquios,
simpósios, oficinas,
minicursos, projetos
sociais, artísticos,
culturais e
esportivos, entre
outros de interesse

1,0 hora 2,0  
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da Instituição e da
comunidade

4,0
horas

Planejamento e
organização de
programas de
capacitação
profissional,
programas
comunitários de
mobilização interna
e externa e de
interesse da
Instituição e da
comunidade

1,0 hora 2,0  

Atividades de
consultoria,
curadoria,
assessoria,
prestação de
serviços, laudos
técnicos, desde que
não remuneradas,
observando-se a
legislação vigente e
devidamente
autorizadas pela
Instituição

2,0 horas 2,0  

Participação em
Projetos
Institucionais de
cunho social

1,0 hora 2,0
2,0

horas
 

Apresentação de
trabalhos, palestras,
seminários,
participação em
mesa redonda, em
eventos científicos

0,5 hora 1
1

hora

0,5 hora

Elaboração de
resumos expandidos

0,5 hora 1  

Outras ações de
pesquisa
homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Pesquisa do
Campus

0,5 hora 2

2
horas

 

Outras ações de
extensão
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homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Extensão do
Campus

0,5 hora 2  

 

GESTÃO, ADMINISTRATIVA E DE
REPRESENTAÇÃO

Diretorias,
Departamento de
Ensino, Departamento
Administrativo,
Departamento na
Reitoria e Diretoria
Adjunta

20 horas
20

horas
 

Coordenação de Curso,
Chefe de Departamento
e Assistentes de
Direção.

16 horas
16

horas
 

Coordenações de
Pesquisa e Extensão

12 horas
12

horas
 

Demais Coordenações 6 horas
6

horas
 

Demais Funções
Gratificadas (FG)

2 horas
2

horas
 

Membro do Conselho
Superior, do Consepe,
Conselho do Campus e
de Órgãos Colegiados
do Poder Executivo,
desde que deles não
seja membro nato

2 horas
2

horas
 

Membro de Comissão
Institucional
Permanente

4 horas
4

horas
 

Membro de Comissão
Institucional Temporária

1 hora
2

horas
 

Membro do Colegiado
1 hora

por
colegiado

2
horas

 

Membro do NDE
2 horas

por
núcleo

2
horas
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Outras observações: 

 

Parecer da Chefia imediata: 

 

Local e data: __________, __/__/____

 

 

Orientações para preenchimento do Plano de
Trabalho Docente (PIT):

1. A carga horária (C.H.) deve ser contabilizada em horas
de 60minutos;

2. A C.H deve constar o subtotal de horas obtidas para
cada atividade registrada de acordo com o obtido na
Tabela do Anexo I;

3. Com exceção da carga horária de ensino dedicada a
aulas (que serão acompanhadas através do sistema
Acadêmico), todas as demais atividades deverão ser
comprovadas através de documentos anexados a este
PIT;

4. O PIT deve ser entregue às Direções ou
Departamentos de Ensino no prazo estabelecido nesta
norma;

5. O PIT deve ser preenchido respeitando os critérios
estabelecidos na Resolução de Aprovação do
Regulamentação Institucional das Atividades Docente
do IFBA

Aprovado pela Resolução/CONSUP n9 12, de 15/06/2018.

Em 07 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FABIANO BRITO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 09/05/2019, às 13:08, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA,
Coordenador(a) do Curso de Informática, em 09/05/2019, às 21:42, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1073724 e o código CRC D7F5957A.
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Percepções sobre a temática afro-brasileira ou a 
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INTRODUÇÃO 
 
A proposta desse trabalho é um recorte de uma pesquisa maior, que busca refletir e 

propor ações nas diversas interpretações e práticas das Lei 10.639/03 e 11.645/08, 

que obrigam a abordagem, na educação básica, de conteúdos que tratem da cultura 

e história africana, afro-brasileira e indígena. 

Com relação à educação básica, o alcance das Leis 10.639/03 e 11.645/08 sugerem 

a adoção de uma política educacional voltada à valorização da história, da cultura e 

da identidade da população afrodescendente e ameríndia, além da implantação de 

uma política curricular de apoio ao combate ao racismo e à discriminação. O Instituto 

Federal da Bahia figura entre as instituições públicas de ensino contempladas com 

as ações afirmativas em seu processo seletivo estudantil, dado que transformou 

significativamente o perfil da comunidade escolar em seus Campi.   

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação 

de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, 

descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma 

nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e 

sua identidade valorizada. Por outro lado, a definição que temos de nossa identidade 

perpassa por elementos de classificação e diferenciação social, tão bem abordada 

por Ângela Davis, quanto por outras importantes personalidades que abordam a 

questão negra e pautam a noção de interseccionalidade, para representar nossa 

presença múltipla no mundo.  

A partir desses referencias buscamos compreender alguns processos de construção 

de identidade ou de identificação da comunidade do Instituto Federal da Bahia - 

IFBA, Campus Simões Filho. Dessa forma, buscaremos apresentar uma discussão 

analítica com base em depoimentos de docentes, discentes, servidores do IFBA e 

de sua circunvizinhança, particularmente sobre as autodefinições afrodescendentes 

e da relação dessas com a cultura institucional 

 
TEMA 
 
Interpretação e prática da Lei 10.639/03 na educação básica - cultura, política e 
comunicação; cultura, religião e religiosidade; cultura, identidades e diversidade 
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cultural; cultura, memória e patrimônio cultural; educação, cultura e arte; políticas 
culturais; artes visuais. 
 
 
OBJETIVOS: 

Geral – Compreender processos de construção de identidade ou de identificação da 

comunidade do Instituto Federal da Bahia - IFBA, Campus Simões Filho com a 

própria instituição tendo como perspectiva a temática afrodescendente. 

 

Específicos – a) Levantar o histórico de construções legislativas que tratam das 

questões étnico-raciais e sua vinculação com a educação técnica federal no Brasil e 

na Bahia; 

b) Contribuir para novos experiências da prática e interpretação da lei 10.639/03  e 

11.645/08 no espaço escolar. 

 

JUSTIFICATIVA 
 
No que diz respeito aos PROGRAMAS UNIVERSAIS, que se destinam a todo e 

qualquer estudante regularmente matriculado no IFBA, sem critérios de seleção 

socioeconômica ou meritocráticos, o projeto atende às categorias abaixo 

relacionados e informadas no Edital 1/2018: 

 

I Programa de Educação para Diversidade: tem como objetivo 
viabilizar ações que possibilitem reflexões e mudanças de 
atitudes sobre equidade, diversidade etnicorracial, gênero, 
religião, orientação sexual, idade, dentre outras questões 
relativas, demandadas pelo contexto no qual o Campus está 
inserido. 
 
[...] 
VIII Programa de incentivo à formação cidadã: tem como 
objetivo fomentar espaços de discussão e reflexão do 
estudante enquanto sujeito político crítico, contribuindo para a 
construção de sua autonomia e a sua participação ativa no 
ambiente acadêmico e na sociedade. 
IX Programas de assistência a viagens: possibilita viabilizar a 
participação do estudante em eventos, reuniões, comissões, 
visitas técnicas e atividades de campo ligadas ao curso. Serão 
consideradas ajudas de custo com viagens para apresentar 
trabalhos e ou participar de eventos: acadêmicos, científicos, 
tecnológicos, artísticos, culturais e esportivos vinculados à 
instituição, bem como para participar de comissões instituídas 
por portaria e ou resolução, e representar o IFBA ou Campus 
em fóruns internos ou externos, para visitas técnicas e 
atividades de campo ligadas ao curso, mediante autorização 
oficial. 
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Quanto aos Programas Complementares, que consiste em desenvolver ações 

específicas nas quais a participação dos estudantes deverá estar condicionada a 

questões socioeconômicas e/ou meritocráticas, o projeto está pautado no seguinte 

programa: 

 

II Programa Institucional de iniciação científica e tecnológica: 
tem como objetivo promover e ampliar a formação integral de 
estudantes dos cursos técnicos nas modalidades, integrado e 
subsequente, e dos cursos superior do IFBA, estimulando e 
desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica com custeio 
de bolsas de Iniciação Científica. 

 

 

FUNDAMENAÇÃO TEÓRICA 
 

A sociedade brasileira, apesar de originalmente ter sido formada por três 

matrizes culturais ricas e complexas, que correspondem aos indígenas, aqui já 

instalados antes da chegada do "homem branco", aos africanos que tiveram sua 

vinda de forma compulsória e aos portugueses, empreiteiros responsáveis por dirigir, 

inicialmente esta formação, como salientado por Sodré (2005): 

[...] a formação da sociedade brasileira, iniciada no século XVI, foi um 
processo de agrupamento,, num vasto território a se conquistar, de 
elementos americanos (indígenas), europeus (os colonizadores 
portugueses) e africanos (escravos negros trazidos principalmente da 
costa ocidental da África). No mesmo campo ideológico cristão do 
colonizador, fixaram-se as organizações hierárquicas, formas 
religiosas, concepções estéticas, relações míticas, músicas, 
costumes, ritos, característicos dos diversos grupos negro (SODRE, 
Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 89/90). 

 

Apesar da importantíssima contribuição à cultura nacional dada pelos 

indígenas e pelos negros africanos e afro-descendentes, esta participação foi 

relegada a um segundo plano. No que diz respeito aos negros criou-se mecanismos, 

que além de posicioná-los em uma situação hierárquica inferior, seja do tipo 

econômica ou cultural, criou-se estigmas no sentido de disseminação desta suposta 

inferioridade. 

É sabido, que durante a vigoração da escravatura, sob os chicotes do sistema 

e suas intervenções sangrentas, além das tentativas de cooptação ideológica por 
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parte das classes dominantes - os negros organizavam formas paralelas de vida em 

comunidade, que garantiria a preservação de aspectos da sua cultura de origem, ao 

mesmo tempo em que enriquecia o caldo que faz da Bahia e do Brasil o colorido das 

formas culturais que temos hoje. 

Segundo Sodré (2005), estas formas paralelas de organização 

consubstanciavam-se, desde caixas de poupança para compra de alforrias de 

escravos urbanos, passando por conselhos deliberativos, particularmente para 

preparação de ações coletivas, como fugas e revoltas, à confrarias de assistência 

mútua sob a capa religiosa cristã e diretamente com o espaço dos quintais e 

terreiros na manutenção dos cultos aos orixás e das línguas africanas que 

identificam as religiões que possuem essas matrizes. 

Do ponto de vista legal, os ordenamentos jurídicos voltados às questões 

étnico-raciais no Brasil não são recentes, nem tão pouco harmônicos ou 

convergentes. Possuímos, desde uma legislação racista e segregaria, marca do 

nosso histórico de escravidão e descriminação, até as recentes posturas legislativas, 

que visam à garantia de igualdade. A própria Carta Constitucional de 1988, em seu 

artigo terceiro, inciso IV, garante a todos os cidadãos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo e qualquer outra forma de descriminação. Estas afirmações 

determinantes são reforçadas e complementadas pelo Decreto 1904, de 1996 que 

assegura a presença histórica das lutas dos negros na constituição do país e pela Le 

7716, de 1999, que estabelece os crimes de raça e cor e regulamenta penas aos 

atos de discriminação. 

A Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que designa às instituições 

educacionais a inserção do estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, de 

modo a resgatar sua contribuição na área social, econômica e política, pertinentes à 

História do Brasil. Segundo o documento oficial, a lei 10.639/ 03 [...] altera a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira” e dá outras 

providências. (BRASIL, 2006). Dentre suas providencias, o documento ratifica 

mudanças na LDB, que passa a vigorar acrescida dos artigos 26-A, 79-A e 79-B; 
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visa também abranger estabelecimentos de ensino fundamental, médio, oficiais e 

particulares, a fim de implantar, no currículo dessas instituições, conteúdos sobre o 

estudo da História da África e dos africanos, da luta dos negros em terras brasileiras, 

da cultura negra brasileira, e do negro na formação da sociedade nacional. Além 

disso, insere, no calendário letivo, o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da 

Consciência Negra”. Emana da sanção dessa lei, a importância de uma ação 

pedagógica na inserção dos valores referentes à História da África, da cultura afro-

brasileira tanto na dimensão ontológica quanto epistemológica da formação do 

educando, pois “com a aprovação da Lei 10.639, é obrigatório o ensino de história 

da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas de Ensino Fundamental e 

Médio”. (BENCINI, 2004, p. 48). 

Desde a fomentação da lei 10.639/03, constatou-se uma intensificação na 

reivindicação de direito, bem como de capacitação de profissionais do magistério 

para que se efetivasse a lei; foi elaborado um parecer intitulado de “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”, cujo intuito é regulamentar a 

10.639/03, cumprindo o estabelecido na Constituição Federal: “O ensino de História 

do Brasil levará em conta as contribuições da diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro” (BRASIL, 1988). As políticas de ações afirmativas de 

reconhecimento e valorização da, cultura, identidade busca combater o racismo. 

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação 

de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, 

descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma 

nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e 

sua identidade valorizada (BRASIL, 2004). 

Em um mundo globalizado ou em globalização ressalta-se a necessidade de 

práticas sociais voltadas à valorização da "diversidade", tanto do ponto de vista 

étnico como religioso e cultural, entre outros. Neste sentido, a promoção de uma 

educação multicultural requer uma ampla reforma educacional com o intuito de criar 

oportunidades de sucesso escolar para todos os alunos, independentemente de seu 

agrupamento étnico/racial. 
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Por sua vez, Roberto Cardoso de Oliveira (2012) chama a atenção para a 

importância da observação empírica na constituição do conhecimento antropológico. 

 
FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Na obra intitulada “Antropologia e literatura”, mas especificamente no capítulo 

que trata da autoridade etnográfica, James Clifford (1998), nos apresenta algumas 

indicações sobre o método etnográfico. A etnografia poderia ser entendida como 

uma escrita e representação da alteridade. Uma interpretação cultural, através de 

intensas experiências de pesquisa – ou seja, uma versão diferenciada do mudo do 

“outro”, a partir da negociação deste “outro” com o pesquisador (CLIFFORD, 1998). 

Clifford afirma ainda, que a etnografia é um poderoso gênero científico e 

literário, baseado em uma descrição cultural densa e sintética, a partir da 

observação participante. Desta forma a etnografia é uma representação de culturas. 

Clifford (1998) chama a atenção de que: 

[...] muito da escrita etnográfica é produzido no campo, a real 
elaboração de uma etnografia é feita em outro lugar. Os dados 
constituídos em condições discursivas, dialógicas, são 
apropriações apenas através de formas textualizadas. Os 
eventos e os encontros de pesquisa se tornam anotações de 
campo. As experiências tornam-se narrativas, ocorrências 
significativas ou exemplos (CLIFFORD, 1998: 41). 

 

Com isto, sendo fonte de uma intenção cheia de significados, o etnógrafo 

transforma as ambiguidades e diversidades de significados da situação de pesquisa 

num retrato integrado da cultura, a partir da observação e descrição. 

 Convergindo com esse modelo e ampliando-o, John B. Thompson apresenta 

uma referencial metodológico da hermenêutica profunda. 

 

A Construção de uma metodologia que tem por objetivo à análise das formas 

simbólicas – que se resume em uma hermenêutica da profundidade. Para 

Thompson (1990) este referencial busca evidenciar o fato de que o objeto a ser 

analisado em termos culturais, diz respeitos a uma construção simbólica 

significativa, e como tal, exige uma interpretação. 

Todavia, alerta o autor, não se trata de um método único, simples e moldado 

para a análise específica da cultura, pois se trata de um elemento extremamente 

complexo, além de apresentas muitos aspectos diferentes e que podem ser 

trabalhados de diversas maneiras (THOMPSON, 1990).  
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Desta forma, a hermenêutica da profundidade (HP) refere-se a uma metodologia que 

trabalha com a articulação de vários métodos, como salienta o autor: 

[...] tentarei mostrar que a HP apresenta, não tanto uma 
alternativa aos métodos de análises existentes, mas um 
referencial metodológico geral, dentro do qual alguns desses 
métodos podem ser situados e ligados entre si. Ela nos 
possibilita perceber o valor de certos métodos de análise, 
realçando, ao mesmo tempo, seus limites (THOMPSON, 1990: 
356).  

 

Seguindo este modelo proposto por Thompson (1990) e fazendo as devidas 

adequações, abordaremos a relação escola e a lei 10.639/03, a partir da 

hermenêutica da profundidade em três fazes ou procedimentos como demonstrado a 

seguir: 

Referencial Metodológica da Hermenêutica da Profundidade  

1 – Análise cultural e histórica. 

Com este procedimento buscaremos analisar e apresentar os elementos abaixo 

relacionados: 

a) Situações espaço-temporais. Como caracterização do espaço que iremos 

trabalhar. De uma maneira ampla será o Instituto Federal da Bahia (IFBA), de 

modo específica o campo de estudo será o Campus de Simões Filho entre os 

meses de Janeiro a abril de 2019. 

b) Campos de interação. Corresponde aos sujeitos e suas trajetórias, bem como 

se dá a interação dos mesmos no campo específico, particularmente, no que 

diz respeito aos objetivos dessa pesquisa de extensão, ou seja, pais, 

responsáveis, discentes, docentes, técnicos para assunto educacionais e os 

terceirizados, que sintetizem a comunidade escolar do campus, locus da 

pesquisa utilizando questionários e roteiro de entrevistas semi-estruturado. A 

amostra será a comunidade escolar que gira em torno do Terceiro e Quarto 

anos dos cursos médio integrado ao profissionalizante em Mecânica, 

Metalurgia, Eletromecânica e Petróleo e Gás.   

c) Instituições sociais. A estrutura regulamentar que edifica a educação técnica 

federal que diz respeito aos institutos federais no Brasil, bem como as 

práticas das instituições concretas, fruto dessa estrutura, são objetos 

importantes ao foco da pesquisa. 
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d) Estrutura social. O debate sobre classes sociais e relações étnicas é 

fundamental aos intuitos da pesquisa. 

e) Meios técnicos de construção e transmissão de mensagens. Conhecer o 

processo que se traduz na produção de textos e símbolos que tratam da 

questão africana e afro-brasileira na educação básica é mais que necessária 

para compreendermos a interpretação e prática da lei 10.639/03 e 11.645/08 

no âmbito do IFBA campus Simões Filho. 

 

2. Análise formal ou discursiva. 

Nessa fase procuraremos identificar os diversos discursos apresentados na 

pesquisa, a luz do que já foi apresentado nos outros procedimentos, ou seja, nessa 

etapa, o trabalho estará integrado ao referencial metodológico da HP e nunca 

isolado dela. Com vista a isso, faremos uma análise das conversações, sem perder 

de vista o contexto no qual essas conversações ocorrem. 

 

3. Interpretação / Reinterpretação. 

É o momento de escrita do texto da pesquisa propriamente dito. Nesta faze 

será realizada a escrita dos resultados e impressões da pesquisa. 

 

4. Recursos Humanos 

4.1 – Discentes: 

MATEUS ALISSON LIMA SILVA (20162014065); 

FELIPE SHAI SANTOS DE JESUS (201713820010); 

ROSALVO SANTANA DA CRUZ (201713710033); 

ISIS PERRORINHO PERRONE (20142014079); 

INGRID AMANDA MELO DE ALMEIDA REZENDE (20152014002)  

5. Recursos Materiais/Orçamento da Pesquisa1 

Item Quantidade Unidade Valor2 Unitário Valor total 

Computador 01 01 0,00 0,00 

Impressora 01 01 0,00 0,00 

Bolsas 05 Bolsista 450,00 9000,003 

                                            
1 Os itens constantes na tabela com valores unitário e total iguais a zero são referentes aos que serão 
utilizadas com a infraestrutura do Campus Simões Filho. 
2 Valores em reais. 
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Visita Técnica à 

cidade de Cachoeira-

Ba (UFRB e 

Terreiros). 

01 visita 6000,001 6000,00 

   

Total  15000,00 

 

6. Resultados Esperados 

6.1 Ter confrontado os ordenamentos jurídicos, mais especificamente, a Lei 

10.639/03 sobre ensino obrigatório da História e Cultura afro-brasileira e africana e 

sua interpretação e prática no cotidiano escolar. 

6.2 – Realização de um levantamento do histórico de construções legislativas que 

tratam das questões étnico-raciais e sua vinculação com a educação técnica federal 

no Brasil e na Bahia; 

6.3 - Trazer contribuições para novos experiências na pratica e interpretação da lei 

10.639/03 no espaço escolar. 

 

7. Acompanhamento e Avaliação 
 
Os membros desse projeto de pesquisa se reunirão semanalmente para avaliar as 

atividades da pesquisa até então desenvolvidas, dessa maneira a avaliação ocorrerá 

de maneira cumulativa, diagnóstica e processual. 

CRONOGRAMA DA PESQUISA  

ATIVIDADES  Período de 12 meses 

(Janeiro – 

Deaembro/2018) 

Levantamento bibliográfico 1º ao 10 mês 

Leitura e fichamento de obras 1º e 11º mês 

Aplicação e Análise crítica de observações, 

questionários e entrevistas 

1º ao 12º mês 

                                                                                                                                        
3 O valor total – vt - aqui corresponde à quantidade de bolsas por mês– qb – (05), vezes o número de 
meses da duração da pesquisa – dp – (04),  vezes o valor da bolsa - vb (RS450,00). Fórmula: 
qb.nb.vb=vt; 5.4.450=9000,00. 
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Visitas técnicas 2º e 3º mês 

Revisão e Correção do relatório de 

Pesquisa e das visitas técnicas 

11º mês 

Redação do Relatório Final da Pesquisa  11º e 12º mês 

Conclusão do Projeto 12º 
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1 Referente à auxílio a viagem, pagamento de hospedagem e alimentação, perfazendo um total de 
1200 reais por discente membro da pesquisa. 
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 Instrucciones de Pago

Detalles de Participante

PERFIL Doctorado

NOMBRES FABIANO

APELLIDOS SANTOS

INSTITUCIÓN INSTITUTO FEDERA DA BAHIA - IFBA

SEXO MASCULINO

PAÍS BRASIL

CIUDAD Salvador

TELÉFONO / CELULAR 71991027269

EMAIL prof.fabianobrito@gmail.com

FORMA DE PAGO Paypal

FECHA DE REGISTRO 2019-01-17 07:35:44

Ponencias

GRUPO DE TRABAJO 23. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DEPORTE

LÍNEA TEMÁTICA 01. Inclusión y diversidad desde el sistema educativo y su impacto en la sociedad

CO-AUTOR 1 CLADAS OLIVEIRA, Ingrid

CO-AUTOR 2 ALISSON LIMA SILVA, Mateus

TÍTULO DE PONENCIA Percepções sobre a temática afro-brasileira a partir do Instituto Federal da Bahia – IFBA.

Tenemos el gusto de informarle que los coordinadores de los Grupos de Trabajo han culminado el proceso 
evaluación de los resúmenes de ponencias. Su ponencia ha sido aprobada.

ALAS PERÚ 2019
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RESUMEN PONENCIA

Com relação à educação básica, no Brasil, o alcance das Leis 10.639/03 e 11.645/08 suger
de uma política educacional voltada à valorização da história, da cultura e da identidade d
afrodescendente e ameríndia, além da implantação de uma política curricular de apoio a
racismo e à discriminação. O Instituto Federal da Bahia – IFBA, �gura entre as instituições
ensino contempladas com as ações a�rmativas em sua estrutura interna, no processo se
estudantil por exemplo, que vem transformando signi�cativamente o per�l da comunida
seus Campi. Entendemos a diversidade de nossa formação social, com descendentes de 
povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construçã
nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua ide
valorizada. Por outro lado, a de�nição que temos de nossa identidade perpassa por elem
classi�cação e diferenciação social, tão bem abordada por Ângela Davis, quanto por outr
importantes personalidades que se debruçam sobre a questão negra e pautam a noção d
interseccionalidade, para representar nossa presença múltipla no mundo. A partir desses
buscamos compreender alguns processos de construção de identidade ou de identi�caçã
comunidade do Instituto Federal da Bahia - IFBA, Campus Simões Filho. Trazemos aqui um
analítica com base em depoimentos de docentes, discentes, servidores do IFBA e de sua
circunvizinhança, particularmente sobre as “auto de�nições” afrodescendentes e da relaç
com a cultura institucional no ano letivo de 2018.

PALABRAS CLAVE Educação; Identidade; étnico-racial, interseccionalidade, diversidade

 Subir Ponencia   Carta de Aprobación   Co-Autor 1   Co-Autor 

 

GRUPO DE TRABAJO 04. ESTADO, LEGITIMIDAD, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

LÍNEA TEMÁTICA 03. Reformas del Estado, legitimidad, derechos e inclusión sociales

CO-AUTOR 1 SHAI SANTOS DE JESUS, Felipe

CO-AUTOR 2 SANTANA DA CRUZ, Rosalvo

TÍTULO DE PONENCIA CAPITALISMO E COMUNICAÇÕES NO BRASIL (1995-2010)

RESUMEN PONENCIA

O presente trabalho se constitui como um recorte de uma pesquisa maior, que culminou
tese doutoral, defendida em 2015 cujo título é “PROJETO POLÍTICO E AS AGÊNCIAS REGUL
BRASIL: o caso da Anatel nos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz In
Silva (2003-2010)”. Abordamos aqui as diversas transformações por que vem passando o
os seus impactos nos Estado nacionais, em suas economias, em suas políticas e em suas 
particularmente no Brasil. Dessa maneira, o Estado é analisado como uma relação social,
considerado no pensamento de Nicos Poulantzas, Louis Althusser entre outros. É feito ta
levantamento histórico, além de uma contextualização social, política e legislativa do orde
telecomunicações, partindo do Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 até a rup
Geral de Telecomunicação (LGT) de 1997.

PALABRAS CLAVE Capitalismo; Regulação; Telecomunicações; Neoliberalismo; Estado.

 Subir Ponencia   Carta de Aprobación   Co-Autor 1   Co-Autor 

 

Tenemos el gusto de informarle que los coordinadores de los Grupos de Trabajo han culminado el proceso 
evaluación de los resúmenes de ponencias. Su ponencia ha sido aprobada.

v1.0© 2019 Zarkiel Networks
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presidencia@alasperu2019.pe 
 

 

CARTA DE RESPUESTA DE RESUMEN DE PONENCIA 

 

Lima, 11 de febrero 2019 

 
  
 

ASUNTO: Resumen de ponencia  

 

De mi mayor consideración: 

Aprovecho la oportunidad para saludarlo/a y comunicarle que su resumen 

de ponencia al XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019: Hacia un 

nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida, ha sido 

APROBADO por los coordinadores de su Grupo de Trabajo. 

La Presidencia y el Comité Organizador del Congreso Internacional ALAS 

PERU 2019 les da la bienvenida y los espera en Lima del 1 al 6 de diciembre. 

Las inscripciones se encuentran abiertas. Cómo inscribirse: 

https://registro.alasperu2019.pe/Static/Templates/in_paypal_plataforma.pdf 

 Felicitamos su participación en nuestro Congreso Internacional y 

expedimos la presente carta para los fines pertinentes.   

 Atentamente:      

 

                                                                 

                                                                 

Dr.   Jaime Rodolfo Ríos Burga 
Presidente del XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019 

Vicepresidente ALAS 
 

FABIANO SANTOS
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