VIII JORNADA
DE EDUCAÇÃO E
RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS DO MAR

Chamada para submissão
de resumos
23 a 26 de novembro
de 2020

O Museu de Arte do Rio convida professores,
educadores e pesquisadores a submeterem
resumos de comunicações orais para a VIII
Jornada de Educação e Relações Étnico-raciais
do MAR, que acontecerá em formato online,
entre os dias 23 e 26 de novembro de 2020, por
meio de plataforma de streaming. O seminário
tem como objetivo a troca de experiências e
reflexões sobre como a arte e a cultura podem
contribuir para a construção de uma educação
antirracista, inclusiva, plural e democrática.
Realizada desde 2013, a Jornada de Educação e
Relações Étnico-Raciais do MAR é uma ação do
Programa Formação e Extensão Universitária,
que integra a programação da Escola do Olhar
dedicada ao mês da Consciência Negra. É
composta por laboratórios, apresentações
de pesquisas, projetos e trabalhos em
desenvolvimento ou já realizados em espaços
escolares e não escolares de educação. O
encontro conta com conferências, oficinas,
minicursos e mesas de debate com convidados
que dialogam com os campos da educação,
cultura, arte, literatura, direitos humanos, cultura
afro-brasileira e história da África.
As comunicações acontecem no dia 24 de
novembro, das 10h às 18h, e podem ser inscritas
até as 23h59 do dia 26 de outubro pelo e-mail
jornada@museudeartedorio.org.br.

NORMAS PARA SUBMISSÃO
E APRESENTAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES ORAIS:
- Aceitamos a submissão de resumos de pesquisas acadêmicas
ou projetos educativos e pedagógicos desenvolvidos por
professores e/ou educadores de qualquer região do Brasil
ou de outros países, em espaços de educação escolares ou
não escolares que abordem a temática educação e relações
étnico-raciais e/ou ensino de história das Áfricas;
- Os projetos podem estar em desenvolvimento ou já finalizados;
- Serão selecionados 10 (dez) trabalhos;
- Os trabalhos poderão ser apresentados por um único autor
ou em coautoria. Ao menos um dos autores deve estar
presente na data e horário definidos na programação para
realizar a comunicação oral;
- Os selecionados deverão apresentar seus trabalhos
oralmente e/ ou em Língua brasileira de sinais (Libras);
- Os selecionados poderão utilizar recursos de apresentação
multimídia para suas apresentações.
- O tempo de apresentação para cada comunicação será
de 15 minutos;
- A submissão do resumo expandido deverá ser enviada até
as 23h59 do dia 26 de outubro de 2020;
- A lista de trabalhos escolhidos será divulgada por e-mail e por
meio das redes sociais do Museu de Arte do Rio, no dia 30 de
outubro de 2020;
- Será emitido certificado de apresentação para os selecionados
que comparecem, compartilhando suas experiências e
pesquisas no dia e horário determinado pela programação;
- Um resumo expandido de até 6 mil caracteres com espaço
sobre a pesquisa ou experiência a ser compartilhada
e referências bibliográficas deve ser enviado com
o nome dos autores em arquivo PDF para o e-mail
jornada@museudeartedorio.org.br até a data estipulada.

