
 
 

VII Semana da Consciência Negra IFBA - Campus Jacobina 

“Afrofuturismo: diálogos, resistências e re-existências ancestrais” 

9 a 20 de novembro de 2020 

Edital 009/2020 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia –              

Campus Jacobina, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão             

Organizadora da Semana da Consciência Negra 2020 - designada em Portaria nº 076 de 29               

de setembro de 2020, torna público o convite aos/às integrantes da comunidade acadêmica             

(estudantes, servidores(as), colaboradores(as) terceirizados(as)) e comunidade externa para        

apresentar propostas, nas datas expressas em cronograma, e participar das atividades a            

serem ofertadas durante o evento, de acordo com as normas definidas neste edital. O evento               

ocorrerá de forma on-line, nos canais do IFBA - Campus Jacobina, nas plataformas de vídeo,               

redes sociais e em outras ambiências virtuais, no período de 09 a 20 de novembro de 2020. 
A Semana da Consciência Negra do IFBA Jacobina (SCN - IFBA Jacobina) é um              

evento anual que busca promover o diálogo acerca das questões ligadas à igualdade             

étnico-racial, valorizando as contribuições do povo negro, exaltando sua riqueza e diversidade            

sem deixar de apontar as necessidades que se manifestam e os anseios de um futuro mais                

justo. 

O evento proposto encontra amparo na Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 que                

“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 das Redes de Ensino a obrigatoriedade da              

temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’”. A partir dos dispositivos legais, o Parecer            

CNE/CP 03/2004 ofereceu uma proposta que atendeu aos “anseios que apontaram para a             

necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na valorização            



da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a              

educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem conduzir”.           

Derivada do parecer, a Resolução CNE/CP 01/2004, por sua vez, passa a instituir Diretrizes              

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e para o Ensino de             

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Com a Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011, que institui o Dia Nacional de Zumbi e                  

da Consciência Negra, o mês de novembro se torna ainda mais emblemático para uma luta               

que atravessa mais de 300 anos em meio a opressões, tentativas de apagamento e              

silenciamento da população negra do Brasil. 

Em 2020, caminhamos para a 7ª edição do evento e, como sempre tem acontecido,              

são combinados esforços de estudantes, servidoras(es) (docentes, técnicas(os),        

temporárias(os) e terceirizadas(os)) e agentes da comunidade externa, na busca de uma            

experiência cada vez mais enriquecedora, democrática e afrocentrada. 

O período de pandemia impôs muitas adaptações ao ensino, não sendo diferente            

com a SCN 2020. Assim, acompanhando as resoluções e orientações para as Atividades de              

Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE), amplamente discutidas com a comunidade, o           

evento ocorrerá de forma on-line, com atividades síncronas e assíncronas, respeitando e            

observando os tempos e possibilidades de interação não presencial – buscando promover            

uma participação equitativa. 
 

2. O EVENTO 
 

Sendo intitulado “Afrofuturismo: diálogos, resistências e re-existências       
ancestrais”, o evento, em sua sétima edição buscará promover discussões afrocentradas, de            

combate ao racismo, que enalteçam a diversidade e valorizem culturas de matriz africana.             

Enfatizando, portanto, o entendimento da necessidade de ruptura com uma perspectiva           

eurocêntrica que subjuga as culturas africanas.  

O movimento cultural afrofuturista anuncia um futuro de vida para a população negra              

por meio de tecnologias que produzem insurgências contra a servidão e a inferiorização             

imputadas pela branquitude. Em representações estéticas e éticas de empoderamento, os           

pronunciamentos afrofuturistas fornecem marcadores simbólicos positivos para o        

desenvolvimento de pertenças africanas e afro-brasileiras, sendo capazes de gerar mudanças           

nas inscrições subjetivas, nas relações interpessoais e influenciar projetos de sociedade mais            

justos, visto que os atuais são ainda fortemente inspirados na falácia da democracia racial. 



Assim, intencionando a produção de conhecimentos afrocentrados para contribur com o           

desenvolvimento de uma educação antirracista, a 7º edição da “Semana da Consciência            

Negra” traz a digital do povo negro desde África, propondo imagens de empoderamento que              

possam ressignificar nossas visões de mundo e nossas práticas mais cotidianas.  

Sankofa, símbolo da identidade visual da SCN 2020, representado graficamente em           

culturas africanas por um pássaro olhando para trás, significa “volte e pegue” ou “retorne ao               

passado para ressignificar o presente e construir o futuro”. Desejamos que imagens de um              

futuro referenciado em experiências ancestrais africanas propiciem travessias corpo-ral-mente         

descolonizadoras a cada um(a) de nós.  

 

3. OBJETIVOS  
 
 

● Divulgar e produzir conhecimentos, formar atitudes, posturas e valores que eduquem           

cidadãos e cidadãs com orgulho de seu pertencimento étnico-racial de descendentes de            

africanos para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos,            

todas e todos igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. 

 

● Oportunizar, na educação formal, o direito da população negra se reconhecer na cultura             

nacional, expressar visões de mundo próprias, manifestar com autonomia, individual e           

coletiva, seus pensamentos. 

 
 

4. EIXOS TEMÁTICOS 
 
 

Eixo     Temas 

1 Ciência, tecnologia e inovação: discussões afrocentradas. 

2 Materialidade e imaterialidade da cultura afro-brasileira: heranças ancestrais e         
visões de um futuro possível. 

3 A inclusão no contexto da educação das relações étnico-raciais: diálogos, dilemas           
e perspectivas. 

4 Corpos negros: da hipersexualização, animalização e servidão às narrativas de          
empoderamento. 



5 
O direito à infância e juventude: o status das “oportunidades e facilidades” na             
realidade da criança negra. 

6 Racismos: juventude, violências simbólicas, microagressões, aspectos religiosos,       
saúde e outros. 

7 COVID-19, isolamento social e perspectivas de enfrentamento da        
pandemia/sindemia da população negra. 

8 Discursos midiáticos, cibercultura e ciberativismo negro. 

9 Artivismo: estratégias artísticas, criações estéticas relacionadas a discussões        
afrocentradas. 

10 Relações de gênero: epistemologias feministas negras, feminismo negro e         
mulherismo africana. 

 
 
Os eixos temáticos listados não pretendem criar empecilhos à criatividade e potencial            

crítico-reflexivo das(os) proponentes das atividades. É garantida a oportunidade de          

avaliação e aceitação de trabalhos que, mesmo não estando diretamente ligados aos            

temas apresentados, apresentem aderência ao tema central do evento. 

 
 

5. INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES 
 

a. Inscrições para monitoria 
 

i. As/Os interessadas(os) em participar do evento como       
colaboradoras(es)/monitoras(es), poderão se inscrever por meio      
do formulário: https://forms.gle/b2j5TwZFaQULpowf6. 

ii. As/Os candidatas(os) são responsáveis pelo preenchimento      
correto e verídico das informações. 

iii. As inscrições ocorrerão de 27 de outubro a 03 de novembro de 
2020. 

iv. As/Os candidatos à monitoria levarão em conta as seguintes         
necessidades: ter acesso a uma conexão estável (banda larga,         
fibra ótica), ter equipamentos como: PCs, notebooks ou tablets         
com recepção estável de sinal Wi-fi ou com porta de conexão rj45            
(para cabo de rede - de modo a tentativamente garantir menor           
oscilação durante as atividades síncronas), experiência ou       
disposição para aprender a moderar salas virtuais em plataformas         
de webconferência e afins, experiência e/ou disponibilidade para        
aprender a gerenciar canais em plataformas de vídeo e redes          
sociais (upload de conteúdo, edição e moderação de postagens),         

https://forms.gle/b2j5TwZFaQULpowf6


auxiliar no encaminhamento e esclarecimento das dúvidas dos        
participantes.  

 
b. Proposições e Submissões 

 
i. As/Os interessadas(os) poderão realizar submissões nas 

seguintes categorias: 
 

1. “Rolês”  
a. Oficinas e Minicursos - as atividades poderão ser        

realizadas de modo síncrono e/ou assíncrono      
conforme proposta apresentada pela(o) autora(or)     
e previamente avaliada pela comissão científica.      
Com duração entre 1h e 2h, podendo ser realizada         
via plataforma previamente informada pela     
organização do evento a/ao proponente da      
atividade. Se for escolhido o modo assíncrono, o        
proponente deverá encaminhar o vídeo e materiais       
relacionados, conforme padronização informada    
pela comissão científica do evento; 

i. Deverão ser submetidos via formulário:     
https://forms.gle/1sjifeQ5e9KZb3pc6 

ii. O correto preenchimento das informações é      
de exclusiva responsabilidade da(do)    
proponente. 

iii. Para proponentes Servidoras(es) do IFBA -      
Campus Jacobina poderá ser encaminhado     
plano de atividade no modelo AENPE,      
disponibilizado em árvore de processo do      
SEI para cada Projeto Estruturante. 

iv. O envio do plano AENPE poderá ser       
realizado via scnjaco2020@gmail.com,   
devendo respeitar os prazos de submissão      
dispostos no presente edital.  

v. Para as atividades síncronas (em tempo      
real) serão sugeridas as plataformas que      
mais se adequem às necessidades do      
proponente.  

vi. A/O proponente de atividades síncronas     
terá a liberdade de indicar, no momento da        
submissão, a plataforma que pretende usar,      
devendo enviar para a organização do      
evento o link de acesso até 48 horas antes         
do início da atividade. 

https://forms.gle/1sjifeQ5e9KZb3pc6
mailto:scnjaco2020@gmail.com


vii. A/O proponente poderá ter à sua disposição       
monitora(or) para fornecimento de suporte     
antes e durante sua atividade. O fluxo       
operacional entre as partes deverá ser      
definido com a devida antecedência, para o       
conforto de ambos e das(os) participantes.  

 
2. Gira de Saberes 

As submissões para a Gira serão feitas via formulário:         
https://forms.gle/Zz5wy9o57qkH89CL8 
 
 

a. Mostras artístico-culturais virtuais - vídeos     
curtos, de até 5 minutos, contendo apresentações       
de dança, musical, receitas, tutoriais, dicas,      
comentários e resenhas de livros e filmes, reação        
(react) etc., assim como mostra de fotografias,       
pinturas e peças artísticas na forma de vídeo        
slideshow e vídeo exibição (narrado), assim como       
na forma de postagens individuais nas redes       
sociais (até 10 fotos/imagens).  

i. As obras serão exibidas no portal e redes        
sociais do IFBA Jacobina, redes sociais do       
evento e demais canais de interação que       
sejam adequados. A/O proponente deverá     
anexar ao formulário de inscrição um termo       
de autorização de uso de voz e       
imagem/termo de cessão de direitos     
autorais (ANEXOS I, II e III), em formato        
PDF e devidamente assinado.  

ii. As submissões serão avaliadas de acordo      
com a aderência aos aspectos culturais      
ligados à herança africana e afro-brasileira,      
valorização da identidade e estética negra,      
contribuição das/dos artistas negras e     
negros na música, literatura, moda, esporte,      
política etc. 

iii. Não há previsão de ajuda de custo ou        
fornecimento de insumos para a produção      
dos vídeos e demais materiais. 

iv. O uso de material não autoral e demais        
violações de direitos autorais das     
produções submetidas são de    
responsabilidade unicamente do   

https://forms.gle/Zz5wy9o57qkH89CL8


proponente. Antes de submeter, a(o)     
produtora(or) do conteúdo deverá consultar     
as regras das plataformas e escolher a       
mais abrangente para orientar a edição do       
seu material. Seguem algumas sugestões     
de consulta:  
YouTube 
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/c
opyright/#support-and-troubleshooting 
 
https://support.google.com/youtube/answer/
9783148?hl=pt-BR 
 
https://support.google.com/youtube/answer/
3376882?hl=pt 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/help/308895412
492789/ 
 
Suporte Google 
https://support.google.com/youtubecreatorst
udio/answer/6357492?hl=pt-BR 
 
Instagram 
https://help.instagram.com/1263823508478
38?helpref=search&sr=1&query=direitos%2
0autorais&search_session_id=f0519090b63
7e498eafa255805b5b11f 

 
v. No ato da submissão, a(o) proponente      

poderá indicar qual ou quais plataformas      
prefere, ou não deseja, que seu material       
seja divulgado.  

  
b. Vídeos temáticos - Vídeos ligados aos eixos       

temáticos do evento (vide item 4 do edital) com         
exposição oral de pesquisas, depoimentos,     
entrevistas, e demais formatos que permitam a       
popularização do conhecimento científico. Os     
vídeos deverão ter a duração de até 10 minutos. 
 

i. Essa proposta de submissão busca atender      
àquelas(es) que desejam expor conteúdos     

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/copyright/#support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/copyright/#support-and-troubleshooting
https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=pt-BR
https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=pt-BR
https://www.facebook.com/help/308895412492789/
https://www.facebook.com/help/308895412492789/
https://support.google.com/youtubecreatorstudio/answer/6357492?hl=pt-BR
https://support.google.com/youtubecreatorstudio/answer/6357492?hl=pt-BR
https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=search&sr=1&query=direitos%20autorais&search_session_id=f0519090b637e498eafa255805b5b11f
https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=search&sr=1&query=direitos%20autorais&search_session_id=f0519090b637e498eafa255805b5b11f
https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=search&sr=1&query=direitos%20autorais&search_session_id=f0519090b637e498eafa255805b5b11f
https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=search&sr=1&query=direitos%20autorais&search_session_id=f0519090b637e498eafa255805b5b11f


ligados às suas respectivas pesquisas, nos      
níveis técnico (integrado e subsequente),     
graduação, mestrado e doutorado, em     
andamento ou já concluídas.  

ii. Os materiais serão exibidos no portal, redes       
sociais e canal do youtube do IFBA       
Jacobina, assim como nas redes sociais do       
evento e demais canais de interação que       
sejam adequados. A/O proponente deverá     
anexar ao formulário de inscrição um termo       
de autorização de uso de voz e       
imagem/termo de cessão de direitos     
autorais (ANEXOS I, II e III), em formato        
PDF e devidamente assinado, conforme     
tipo de submissão. 

iii. A submissão de pesquisas já apreciadas      
pelos conselhos de ética em pesquisa      
(CEP) é recomendada, mas não é condição       
obrigatória, muito menos será considerada     
para fins de classificação ou eliminação das       
propostas submetidas. 

iv. Os depoimentos, entrevistas e demais     
materiais que venham a exibir os sujeitos       
pesquisados (voz, imagem etc.), deverão     
ser submetidos com os respectivos Termos      
de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)     
e Termo de Assentimento Livre e      
Esclarecido (TALE) de autorização de uso      
de voz e imagem que atestem de modo        
legível a assinatura da pessoa exposta.  

v. Não há restrições para trabalhos já      
apresentados em outros eventos,    
resguardada a necessidade de aderência à      
temática central proposta pela Semana de      
Consciência Negra IFBA Jacobina 2020.  

 
c. Inscrição no evento 

 
i. As/Os estudantes, servidoras(es) e membros do público externo        

deverão acessar o site da SCN 2020 para realizar a inscrição no            
evento. 

ii. As inscrições estarão abertas a partir da divulgação do presente          
edital, no endereço https://www.even3.com.br/scnjac2020. 

https://www.even3.com.br/scnjac2020


iii. As inscrições nas atividades listadas na página do evento         
poderão ocorrer em um momento posterior, de forma gratuita,         
respeitando os pré-requisitos estabelecidos pelas(os)     
proponentes das respectivas atividades. 

iv. O credenciamento será liberado a partir do início das atividades          
previstas para o evento: Ebó das palavras (mesas, rodas de          
conversa), Rolês (oficinas e minicursos) etc. 

 
 

6. CRONOGRAMA 
 
 
EVENTO/ATIVIDADE INÍCIO FIM 

Publicação do Edital 27 de outubro de 2020 ******* 

Inscrições para o evento 27 de outubro de 2020 09 de novembro de 2020 

Inscrições para Monitoria 27 de outubro de 2020 03 de novembro de 2020 

Submissão de minicursos e 
oficinas 27 de outubro de 2020 03 de novembro de 2020 

Submissões para a Mostra 
artístico-cultural virtual 27 de outubro de 2020 03 de novembro de 2020 

Submissão de Vídeos 
temáticos 27 de outubro de 2020 03 de novembro de 2020 

Análise e divulgação das 
propostas aprovadas 04 de novembro de 2020 ******* 

Inscrições nas atividades 
oferecidas no evento 05 de novembro de 2020 20 de novembro de 2020 

Realização do Evento 09 de novembro de 2020 20 de novembro de 2020 

 
 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

a. Fica vedado às(aos) proponentes a submissão de conteúdos de cunho racista,           
misógino, homofóbico, transfóbico, capacistista, que expresse violência de        
gênero e qualquer outra forma de desrespeito aos preceitos constitucionais e           
que venham a representar ataque à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,             
CF).  

b. Os certificados de participação, apresentação e de outras atividades realizadas          
durante o evento, serão emitidos conforme procedimento previsto em Plano de           



Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (PAENPE), reforçando o         
condicionamento da emissão ao preenchimento das avaliações solicitadas        
às(aos) participantes em cada evento/atividade. 

c. Informações sobre o evento podem ser obtidas enviando mensagem para:          
scnjaco2020@gmail.com. 

d. Em momento oportuno serão disponibilizados e divulgados mais canais de          
suporte, tutoriais e demais materiais instrucionais às(aos) participantes e         
interessadas(os). 

e. As inscrições nas atividades oferecidas ocorrerão exclusivamente via página do          
evento, necessitando o devido cadastro no sistema Even3, acesso à página do            
evento para inscrição “geral” e posterior acesso à programação para escolha das            
atividades oferecidas.  

f. O procedimento de credenciamento dos participantes nas atividades estará         
vinculado a inscrição e participação nas mesmas a partir da plataforma do            
evento. 

g. Eventuais cancelamentos de atividades e demais eventos fortuitos, embora não          
desejados, serão devidamente notificados via e-mail cadastrado no momento da          
inscrição no evento. 

 
 
 
 
 

Jacobina-BA, 27 de outubro de 2020. 

 

 

Diretor Geral 

Ricardo Alcântara Mesquita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scnjaco2020@gmail.com


 
ANEXO I 

 
VII SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA IFBA - JACOBINA 

“Afrofuturismo: diálogos, resistências e re-existências ancestrais” 
 

Termo de Autorização de Uso da Imagem e Voz (Menor de Idade)  
 

 
Eu,__________________________________________________________________
____________________________, portadora(or) da identidade    
nº___________________________, responsável pela(o) 
estudante_____________________________________________________________
____________________________, portadora(or) da identidade nº     
____________________________, na qualidade de autorizadora (or), estou de        
acordo com os termos abaixo: 
 

Pelo presente instrumento, a(o) Autorizadora(or) acima qualificado e assinado,         
neste ato representando seu(sua) filho(a) menor, cujo nome completo segue acima           
identificado, autoriza ao Ministério da Educação, com sede na cidade de Brasília e             
Estado do Distrito Federal, Esplanada dos Ministérios Bloco L - Ed. Sede e Anexos,              
inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.394.445/0003-65, doravante denominada        
simplesmente “MEC” a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e           
irretratável, a utilização da imagem e voz do(da) menor, para a fixação, em obras              
audiovisuais e produção de filmes publicitários e spots de rádio produzidos para o             
Governo Federal, doravante denominada simplesmente “Obra”. 

Reconhece expressamente a(o) Autorizadora(or) que o MEC, na qualidade de          
detentor dos direitos patrimoniais de autor sobre a Obra e tendo em vista a              
autorização efetuada neste Termo, poderá, a seu exclusivo critério, utilizar a Obra            
livremente, para a produção de material impresso, CD (“compact disc”), CD ROM,            
CD-I (“compact-disc” interativo), “home vídeo”, DVD (“digital vídeo disc”), rádio,          
radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminação           
via Internet, independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material            
que venha a ser utilizado para tais fins, através de qualquer processo de transporte de               
sinal ou suporte material existente, ainda que não disponivel em território nacional,            
sendo certo que o material criado destina-se à produção de obra intelectual, filmes             
publicitários e spots de rádio para o Governo Federal, a qualquer tempo. 

Nenhuma das utilizações previstas no caput desta Cláusula, ou ainda qualquer           
outra que pretenda a o MEC dar à Obra e/ou às imagens cuja utilização foi autorizada                
através deste Termo, têm limitação de tempo ou de número de vezes, podendo             
ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao Autorizador qualquer             
remuneração. 



A autorização ora concedida será feita a título gratuito ficando desde já avençado             
que a(o) Autorizadora(or) concorda que nada tem a reclamar com relação à            
autorização ora concedida, em Juízo ou fora dele. 
O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as            
partes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando eleito o foro da               
Comarca do Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo. 
 
 

_______________________,______de___________________de 2020 
 
 
 
Assinatura da(do) Autorizadora(or): 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 
 

VII SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA IFBA - JACOBINA 
“Afrofuturismo: diálogos, resistências e re-existências ancestrais” 

 
Termo de Autorização de Uso da Imagem e Voz 

 
 

Eu,__________________________________________________________________
____________________________, portadora(or) da identidade    
nº___________________________, na qualidade de autorizadora (or), estou de        
acordo com os termos abaixo: 
 

Pelo presente instrumento, a(o) Autorizadora(or) acima qualificada(a) e assinado,         
neste ato, cujo nome completo segue acima identificado, autoriza ao Ministério da            
Educação, com sede na cidade de Brasília e Estado do Distrito Federal, Esplanada             
dos Ministérios Bloco L - Ed. Sede e Anexos, inscrita no CNPJ/MF sob nº              
00.394.445/0003-65, doravante denominada simplesmente “MEC” a título universal,        
em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, a utilização da imagem e voz,             
para a fixação, em obras audiovisuais e produção de filmes publicitários e spots de              
rádio produzidos para o Governo Federal, doravante denominada simplesmente         
“Obra”. 

Reconhece expressamente a(o) Autorizadora(or) que o MEC, na qualidade de          
detentor dos direitos patrimoniais de autor sobre a Obra e tendo em vista a              
autorização efetuada neste Termo, poderá, a seu exclusivo critério, utilizar a Obra            
livremente, para a produção de material impresso, CD (“compact disc”), CD ROM,            
CD-I (“compact-disc” interativo), “home vídeo”, DVD (“digital vídeo disc”), rádio,          
radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminação           
via Internet, independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material            
que venha a ser utilizado para tais fins, através de qualquer processo de transporte de               
sinal ou suporte material existente, ainda que não disponivel em território nacional,            
sendo certo que o material criado destina-se à produção de obra intelectual, filmes             
publicitários e spots de rádio para o Governo Federal, a qualquer tempo. 

Nenhuma das utilizações previstas no caput desta Cláusula, ou ainda qualquer           
outra que pretenda a o MEC dar à Obra e/ou às imagens cuja utilização foi autorizada                
através deste Termo, têm limitação de tempo ou de número de vezes, podendo             
ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida à/ao Autorizadora(or) qualquer             
remuneração. 

A autorização ora concedida será feita a título gratuito ficando desde já avençado             
que a/o Autorizadora(or) concorda que nada tem a reclamar com relação à            
autorização ora concedida, em Juízo ou fora dele. 

O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável          
obrigando-se as partes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando             



eleito o foro da Comarca do Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas             
deste Termo. 
 
 

_______________________,______de___________________de 2020 
 
 
 
Assinatura da(do) Autorizadora(or): 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III 
 

VII SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA IFBA - JACOBINA 
“Afrofuturismo: diálogos, resistências e re-existências ancestrais” 

 
 

Termo de Cessão de Direitos Autorais e de Divulgação 
 
 

Pelo presente instrumento, fica cedido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia da Bahia (IFBA) os direitos autorais e de divulgação do trabalho da autoria              
de 
_____________________________________________________________________
(participante), inscrita(o) na VII SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DO IFBA -           
CAMPUS JACOBINA com o tema “Afrofuturismo: diálogos, resistências e         
re-existências ancestrais”. Elegem as partes o foro da Comarca da Cidade de            
Jacobina-Ba, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias          
oriundas deste instrumento. 
 
 

____________________, Bahia,______de ____________________ de 2020 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Assinatura da(o) Candidata(o) ou responsável pela(o) participante menor de 18 anos 

 
Nome Completo: 
RG: 
CPF: 


