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Simpósio das Relações Étnico-Raciais da FACHUSC 

 

Edital de CHAMADA para publicação de trabalhos científicos que abordem um dos 

seguintes eixos temáticos: 

01. Educação e relações étnico-raciais. 

02. Movimentos sociais e organizações negras no Brasil. 

03. A produção intelectual negra no Brasil.  

04. Pensamento Feminista Negro. 

05. Políticas públicas antirracistas no Brasil. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Serão aceitas as inscrições de trabalhos científicos, não sendo aceito, portanto, 

nenhum trabalho que não atenda a esse perfil, ou seja, relatórios, resumos etc.  

1.2 Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, sendo vetada a apresentação simultânea 

em outro evento. 

1.3 Podem apresentar trabalhos os alunos dos cursos de graduação da FACHUSC, bem 

como alunos do ensino médio, técnico ou graduação de outras instituições de ensino 

sediadas na cidade de Salgueiro/PE. 

1.4 É permitida a inscrição de no máximo dois trabalhos como primeiro autor. 

1.5 Os 05 (cinco) melhores trabalhos serão apresentados em seção oral, via meet, no dia 

23/11/2021, durante a realização do I SERER - Simpósio de Estudos das Relações Étnico-

Raciais, evento acadêmico que oportuniza a troca de conhecimentos na área da Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena. Referido Evento integra a “Semana Movimento Educação” promovida pela 

FACHUSC.  

1.6 Os trabalhos selecionados serão publicados em formato digital nos Anais do I SERER - 

Simpósio de Estudos das Relações Étnico-Raciais. 
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2. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

2.1. A inscrição de trabalhos será feita por intermédio do link: 

(https://forms.gle/BJZ5vHMGta2cQ4Q67), até às 23h59 do dia 19 de novembro de 2021 

(quarta-feira). 

2.2. Não serão aceitas inclusões de co-autores e alterações no título do trabalho após o 

envio. 

 

3. NORMAS PARA O TRABALHO 

3.1. Os nomes dos autores (no máximo 3) deverão respeitar a seguinte ordem: aluno de 

iniciação científica (primeiro autor), orientador (segundo autor), demais co-autores (de 

acordo com a ordem de importância). 

3.2. O artigo deverá ter entre 4 (quatro) e 8 (oito) páginas, escrito de acordo com o 

modelo (ver modelo) em formato .docx (word). 

 

4. AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

4.1. A avaliação dos Trabalhos será realizada pelo Comitê Institucional da FACHUSC e 

aqueles que não apresentarem estrutura adequada serão prontamente recusados.  

4.2. O Comitê Institucional procederá à análise final dos Trabalhos até 15 de novembro, 

ocasião em que divulgará os Trabalhos aprovados, bem como a classificação dos 5 (cinco) 

melhores trabalhos que deverão ser apresentados, via meet, no dia 23/11/2021, durante a 

realização do evento. 

 

5. ESCLARECIMENTOS E CASOS OMISSOS 

5.1. Toda correspondência relativa aos trabalhos, bem como solicitação de 

esclarecimentos, deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora do evento, por e-mail: 

erikacristina.tamae@fachusc.com ou gestãofachusc2021@gmail.com  

5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Institucional da FACHUSC, mediante 

solicitação. 

 

 

 

 

https://forms.gle/BJZ5vHMGta2cQ4Q67
https://fachusc.com.br/serer-2021/Modelo-Artigo-Simposio-I-SERER-Fachusc.pdf
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NOVO CRONOGRAMA 

• Publicação do Edital: 01/11/2021 

• Inscrição e envio dos trabalhos: Até 19/11/2021 

• Divulgação dos Trabalhos aprovados: 22/11/2021 

• I SERER - Simpósio de Estudos das Relações Étnico-Raciais: 23/11/2021, segundo dia 

da “Semana Movimento Educação” promovida pela FACHUSC. 

 

Salgueiro-PE, 04 de Novembro de 2021. 

 

 


