
    

VI Semana da Consciência Negra do IFBA - Campus Jacobina 

“Nossos Passos Vêm de Longe” 

EDITAL 001/2019 

1. Apresentação 

 Com o tema “Nossos Passos Vêm de Longe”, a VI Semana da Consciência Negra do 

Campus Jacobina recupera essa perspectiva histórica para pensar o lugar e os fazeres das 

populações negras. Ao retomar e positivar essas dimensões, na interface África e Brasil, 

pretende estimular entre a comunidade acadêmica, práticas e atitudes de enfrentamento e 

desconstrução de estereótipos racistas no cotidiano escolar. Serão problematizadas questões 

como: O que é o racismo? O Brasil é um país racista? O que é o racismo institucional? Como 

o racismo se expressa no ambiente escolar? Como identificar e combater as atitudes 

racistas? Qual a importância das políticas afirmativas de promoção da Igualdade Racial? É 

interesse ampliar espaços que promovam um amplo debate sobre as questões raciais e o 

racismo no Brasil, construindo estratégias que permitam a identificação e o enfrentamento 

por toda a comunidade acadêmica. Nesse sentido, procura estabelecer um diálogo com os 

mais diversos setores que constituem o Instituto apostando na circulação dos temas e na 

apropriação destes pelos segmentos que tecem, cotidianamente, as relações. Além disso, e 

cumprindo a função social de dialogar com a comunidade local e seu entorno, o evento será 

aberto ao público externo por entendermos que essa interface precisa se fortalecer de modo 

a privilegiar a construção de relações mais estreitas e solidárias, ampliando, portanto, a 

compreensão sobre a temática e estimulando a participação tanto da comunidade interna 

como da externa, por entender que ambas se relacionam de forma muito estreita. Estima-se 

que cerca de mil estudantes do Instituto - dos cursos integrado, subsequente e superior - se 



envolverão, de alguma forma, com as atividades previstas na agenda do evento. Além disso, 

a comunidade externa - formada por familiares, educadores e estudantes de outras 

instituições de ensino, lideranças de movimentos sociais, autoridades políticas e demais 

interessados/as no tema - será convidada a partilhar conosco esse momento. 

2. Eixos temáticos dos Minicursos e Oficinas 

2.1 Feminismo negro e interseccionalidade. 

2.2 Juventude e violência contra a população negra. 

2.3 Ações afirmativas e políticas públicas para a população negra. 

2.4 Religiosidades, intolerância religiosa e racismo. 

2.5 Valorização da estética negra e empoderamento. 

2.6 Saúde da população negra. 

2.7 Apropriação cultural e o racismo recreativo. 

2.8 Educação, relações étnico-raciais e mundos do trabalho. 

2.9 Comunidades quilombolas, políticas públicas e direitos. 

2.10 Mulheres negras, representação, gênero e classe. 

3. Propostas de atividades 

As atividades a serem propostas podem ser desenvolvidas nas seguintes modalidades:  

● Minicursos  

● Oficinas 

● Exposição Fotográfica 

● Cine-Debate  

● Salas Temáticas 

 

 

 



4. Programação 

                         19 de novembro de 2019 [terça-feira] 

07h às 08h Credenciamento 

08h às 08h30 Abertura: 

Direção Geral, Direção de Ensino, NEABI, Comissão Organizadora e 

Grêmio Estudantil  

08h30 às 09h Apresentações Artístico-culturais 

09h às 11h Conferência de Abertura: 

 “Nossos Passos Vêm de Longe” 

12h às 12h20 Apresentações Artístico-culturais 

13h20 às 17h                          Minicursos, Oficinas e Cine Debate 

18h40 às 19h30  Apresentações Artístico-culturais 

19h30 às 20h30 Conferência: 

Raça, Gênero e classe: opressões cruzadas e Interseccionalidades 

 

 

 



 

20 de novembro de 2019 [quarta-feira] 

08h às 08h30 Apresentações Artístico-culturais 

08h30 às 10h30 Roda de Conversa: 

Comunidades Quilombolas, Políticas Públicas e Direitos 

10h30 às 12h20 Salas Temáticas 

“O Tempo dos povos africanos” 

[Turmas de 1° e 2° ano do Ensino Médio Integrado] 

13h20 às 17h Minicursos, Oficinas e Cine-Debate 

18h40 às 19h30 Apresentações Artístico-culturais 

19h30 às 22h Roda de Conversa: 

Educação, Relações Étnico-Raciais e Mundos do Trabalho 

                                      21 de novembro de 2019 [quinta-feira] 

  

08h às11h30 

Atividades Culturais [Oficinas, Exposições, Sarau, Mostras] 

  

11h30 às 12h20 

Encerramento 

Comissão Organizadora 

  



5. Requisitos para inscrição  

A/o proponente das atividades deve ser: 

 

● Público Interno: Docentes, Técnicos/as Administrativos/as em Educação, 

Terceirizados e Estudantes do Campus Jacobina. 

● Público Externo: Profissionais das diversas áreas do conhecimento que fazem 

parte do corpo Docente ou Técnico de Universidades e Escolas da rede Pública ou 

Particular de ensino que desenvolvem trabalhos dentro da temática da SNCT 2019 e 

demais interessado/as. 

 6. Inscrições 

 6.1 Período de inscrição: 04 a 18 de novembro de 2019. 

6.2 As inscrições para as atividades serão realizadas através da plataforma de inscrição com 

link disponibilizado na página do evento, no site do IFBA, campus Jacobina 

(portal.ifba.edu.br/jacobina). 

6.3 Somente serão aceitas as inscrições que preencham todos os campos exigidos no 

formulário padrão. 

 7. Avaliação e seleção das propostas de atividades 

7.1 A seleção das propostas será realizada no âmbito da Comissão Organizadora da Semana 

da Consciência Negra. 

7.2 As atividades propostas deverão contribuir para a democratização do conhecimento e da 

produção científica, tecnológica, artística e/ou cultural; 

7.3 Serão priorizadas as propostas que tenham: 

7.4 Relevância e pertinência para as discussões sobre a temática; 

7.5 Caráter interdisciplinar; 

7.6 Estruturação lógica e coerente da proposta; 



7.7 Atendimento das convenções da escrita no que se refere à ortografia e grafia na 

produção textual.  

 8. Cronograma 

Atividades   Datas Importantes 

 Apresentação do projeto à comunidade acadêmica  09 de outubro de 2019  

Início da Divulgação do Evento 15 de outubro de 2019 

Publicação do Edital 15 de outubro de 2019 

Prazo para Submissão das Propostas de Atividades: Minicursos, 

Oficinas, Exposição Fotográfica e Cine-Debate 

15 a 27 de outubro de 2019 

 Divulgação das propostas aceitas  01 de novembro de 2019  

Divulgação da Programação Completa incluindo minicursos, oficinas 

e mesas-redondas   

 04 de novembro de 2019 

 Inscrições no evento, nos minicursos e oficinas  04 a 18 de novembro de 2019 

 VI Semana da Consciência Negra do IFBA/Campus Jacobina 19 a 21 de novembro de 2019 

9. Disposições gerais e finais 

9.1 As informações descritas no formulário bem como o seu correto preenchimento são de 

inteira responsabilidade do/a proponente. 



9.2 As atividades propostas inscritas serão alocadas de acordo com a programação da SNCT 

e poderão sofrer mudanças do turno proposto, a critério e necessidade da Comissão 

Organizadora. 

9.3 Os certificados dos ouvintes serão encaminhados via e-mails cadastrados. Já o 

proponente da atividade e sua equipe (se houver) poderão receber o certificado impresso ou 

via e-mail, nesse último caso será necessário que o proponente tenha realizado a inscrição 

no evento no período descrito neste edital. 

9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Semana da 

Consciência Negra 2019 do IFBA, Campus Jacobina. 

Jacobina-Bahia, 15 de outubro de 2019. 

Comissão Organizadora da VI Semana da Consciência Negra 


