
                                                                         
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Mostra Científica Encontro de Estudantes Negros, Negras e Cotistas da UNE 

Tema: Epistemicídio e a Circulação do Conhecimento 

A comissão organizadora da Mostra Científica do Encontro de Estudantes Negros, Negras e 

Cotistas da UNE – MC-ENUNE, por meio deste edital, convida pós-graduandos, pós-

graduandas, graduandos e graduandas negros e negras para submissão de trabalhos à nossa 

primeira edição MC-ENUNE, que será realizada nos dias 19 e 20 de Abril de 2019. 

Tendo como principais objetivos a circulação de conhecimento, o fortalecimento dos espaços 

de pesquisa e a ampliação do diálogo da produção de pesquisadores negros e negras, a MC-

ENUNE receberá inscrições de jovens negros graduandos e pós-graduandos de diversas áreas 

do conhecimento. Por essa razão, a programação possui uma proposta variada que perpassa 

grupos dtemáticos, oficinas, palestras e sessões de cinema. A fim de buscar pluralidade e 

reforçar a circulação do conhecimento nas diversas esferas da produção científica. 

Os Grupos de Discussão (GD’s) acompanharão os trabalhos ofertados em três grandes áreas: 

a) Ciências Humanas (Ciências Sociais, Comunicação, História, Geografia, etc); b) Saúde; e c) 

Artes e Cultura. Após o recebimento das inscrições, os trabalhos serão alocados a partir de 

interesses temáticos comuns, definidos pela comissão científica do MC-ENUNE. A 

organização final dos Grupos temáticos será divulgada a partir do dia 1 Abril de 2019. Todas 

as mesas da MC-ENUNE terão como comentadores Pesquisadores e Doutores convidados. 

Normas Gerais: 

● Alunos e alunas de Graduação e Pós-Graduação poderão apresentar oralmente seus 

trabalhos completos nas Sessões Temáticas da MC-ENUNE 

● O certificado será entregue apenas aos autores dos trabalhos apresentados nos 

Grupos de Discussão da MC-ENUNE, que cumpriram todos os prazos estipulados 

neste edital. Não serão autorizadas as apresentações realizadas por terceiros. 

● Será aceita a inscrição de apenas um trabalho por autor principal. 

● Cada apresentador terá até 10 minutos para a exposição de seu trabalho nos grupos 

temáticos. 

● Para a publicação da versão completa dos trabalhos nos anais do evento, todos os 

aprovados e aprovadas deverão acusar seu interesse ao enviar o trabalho completo. 



                                                                         
 
 

 

Inscrições 

Os trabalhos a serem apresentados na forma de comunicação oral poderão ser submetidos por 

graduandos, graduados, pós-graduandos ou pós-graduados. Sendo assim, o (s) proponente (s) 

deverá (ão): 

● Realizar a inscrição exclusivamente via formulário online até o dia 29 de Março 

de 2019 CLICANDO AQUI 

 

● O campo de submissão no formulário requer um resumo composto por título, texto 

corrido com no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras, em português, e até 

4 palavras-chave. Após o envio, você receberá um e-mail de confirmação da 

submissão. 

● Além dos dados cadastrais básicos, no formulário há um campo para escolha da 

grande área correspondente a sua proposta. 

Da Seleção 

As propostas que estiverem de acordo com as normas estabelecidas passarão por um processo 

de seleção. A lista de resumos aprovados será divulgada no dia 1 de Abril, data a partir da qual 

estarão abertas as submissões dos trabalhos completos, aceitos até dia 12 de Abril. 

Normas de pagamento 

A taxa de inscrição será a mesma para o encontro todo e deverá ser paga durante o período de 

inscrição do 6° ENUNE. Não haverá devolução do valor referente às inscrições. Os 

apresentadores de trabalho terão acesso a todas as atividades referente ao 6° ENUNE. Os 

autores que tiverem trabalhos aceitos para a MC-ENUNE, deverão enviar o comprovante de 

pagamento para o e-mail junto com o trabalho completo.  

Trabalhos completos 

● O envio do texto final do trabalho deve ser efetuado até o dia 12 de Abril, via e-

mail, para o endereço: mostracientifica.enune@gmail.com 

https://goo.gl/forms/qKzgHK9QM307pgQ62


                                                                         
 
 

 

● O trabalho deve ter a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, 

parágrafos justificados, espaçamento 1.5, página A4 com margem padrão 

(inferior/superior 2,5 cm; esquerda/direita 3 cm), com até 15 laudas numeradas. 

Os trabalhos devem ser enviados em arquivo texto anexo, nas extensões “.doc” ou 

“.docx”. 

● No caso de projetos de pesquisa, ele deverá ser dividido nas seguintes seções: 

Introdução, Metodologia, Discussão Teórica (se houver), Objetivos, Conclusão e 

Referências Bibliográficas. Se não houver discussão teórica, o autor deve justificar 

a não utilização brevemente. 

OS TRABALHOS SELECIONADOS SERÃO PÚBLICADOS NO ANAIS DO EVENTO.  

Maiores informações serão enviadas juntamente com o aceite do resumo. Qualquer dúvida 

poderá ser sanada a partir do contato com a Comissão Organizadora, que guarda o direito de 

alterar partes deste edital sem aviso prévio. 

Cronograma 

Início das inscrições:  19 de Março de 2019 

Prazo para Submissão de resumos:  29 Março de 2019 

Divulgação dos resumos aceitos: 1 de Abril 2019 

Envio do Trabalho Completo: 12 de Abril de 2018 

Realização do evento: 19 e 20 de Abril de 2018 

Rio de Janeiro, 19 de março 2019. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CIENTIFICA DO 6° ENCONTRO DE 

ESTUDANTES NEGROS, NEGRAS E COTISTAS   


