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Normas para Submissão de Propostas de Minicurso a ser realizado no IV 

Arvorecer Negro 

 

O envio de propostas para minicursos se dará, única e exclusivamente, de forma 
eletrônica através do site do evento:  https://www.even3.com.br/ivarvorecernegro_2021 

  

 Considera-se minicurso uma série estruturada de conteúdos e/ou atividades, 

organizado por um(a) profissional qualificado(a), com intuito fornecer ao ouvinte a 

estrutura básica ou a introdução de técnicas e/ou conhecimentos em um tema 

específico. Ao contrário das oficinas/workshops, o foco é teórico, mas não impede que 

hajam dinâmicas e/ou estudos de caso durante o período em que os minicursos são 

ministrados.  

  

INSTRUÇÕES 

  

1. Para submeter uma proposta, o(s) ministrante(s) do minicurso deve(m) estar 

inscrito(s), impreterivelmente, até a data 10 de Agosto de 2021. Para preencher 

seu cadastro, acesse o link do evento e realize sua inscrição. Após essa etapa, 

faça o login para acessar a ÁREA DO PARTICIPANTE e acesse o menu 

SUBMISSÕES, para iniciar uma submissão o inscrito deve clicar em 

SUBMETER, escolher a modalidade “MINICURSO” e a área temática 

“MINICURSO”, além de preencher as demais informações solicitadas; 

2. As submissões poderão ser realizadas entre o dia 10 de Julho a 10 de Agosto 

de 2021, até as 23h59min.; 

3. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco 

após o prazo final de recebimento estabelecido. Assim, recomenda-se o envio 

das propostas com antecedência, uma vez que a Comissão Científica não se 

responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 

problemas técnicos; 
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4.  As propostas de minicursos devem ser apresentadas em português; 

5. Os minicursos terão duração de no mínimo 2 (duas) e máximo 3 (três) horas e 

ocorrerão entre os dias 09, 10 e 11 de Novembro de 2021 no turmo matutino, 

durante o IV Arvorecer Negro A internet como palco de luta: Ciberativismo 

negro e as disputas do mundo virtual à rua; 

6. Os minicursos serão destinados, especialmente, para estudantes, em seus 

diferentes níveis de escolaridade (Ensino Médio, Graduação e Pós-graduação); 

7. Cada proponente poderá apresentar apenas uma (01) proposta de minicurso; 

8. O(A) proponente do minicurso deverá ser, obrigatoriamente, o(a) ministrante; 

9. Poderão apresentar propostas de minicurso para o evento profissionais da área 

de educação ou áreas de interesse na temática do evento com titulação mínima 

de Especialista ou com notório saber; 

10. As propostas de minicurso deverão ter relação com a temática do evento e 

apresentar (Modelo disponível no Anexo I): 

• Título do minicurso: limitado a 100 caracteres (com espaço).  

• Proponente/ministrante: mencionar nome completo (adicionar dados pessoais 

solicitados conforme modelo). 

• Ministrante adicional: mencionar nome completo, se houver (adicionar dados 

pessoais solicitados conforme modelo). 

• Número máximo de alunos: mencionar número máximo de participantes, se 

houver. 

• Objetivo do minicurso: limitado a 300 caracteres (com espaço). 

• Apresentação do minicurso: resumo da proposta de minicurso, apresentando 

os principais conteúdos abordados. Limitado a 1.000 caracteres (com espaço). 

11. A seleção das propostas de Minicursos serão realizadas levando-se em 

consideração a afinidade com o tema do evento, conforme descrição abaixo: 

• Submissão enviada na formatação estabelecida pelo modelo disponibilizado. 

• Relevância da temática abordada. 
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• Diálogo estabelecido entre a proposta e o tema do evento (A internet como 

palco de luta: Ciberativismo negro e as disputas do mundo virtual à rua). 

• Clareza e objetividade na exposição da proposta. 

12. Os dados enviados serão de inteira responsabilidade dos proponentes, sendo 

vedado à Comissão Científica o acesso dos arquivos eletrônicos para 

quaisquer alterações dos mesmos, ainda que mediante a autorização dos 

autores. 

13. Propostas que não seguirem as instruções poderão ser desconsideradas pela 

Comissão Científica do evento; 

14. Os(As) proponentes devem estar cientes de que não caberá nenhum tipo de 

recurso relativo ao processo de julgamento dos minicursos submetidos.  

15. O(A) autor(a) receberá uma mensagem, via e-mail, informando a aceitação (ou 

não) de sua proposta até 24 de Agosto de 2021. 

16. Em caso de aceite, a Comissão Científica reserva-se no direito de cancelar 

qualquer minicurso que não atingir um número mínimo 5 (cinco) de inscritos. 

17. O(A) proponente assume o compromisso de ministrar o minicurso aprovado, 

no dia e horário estabelecido pela Comissão Científica, bem como de realizar 

a inscrição no evento de acordo com calendário previsto no site do evento; 

18. O (A) proponente se compromete a informar à Comissão Científica de qualquer 

intercorrência/desistência para ministrar o minicurso, em tempo hábil para que 

possam ser tomadas as devidas providências, sem prejuízos àqueles 

participantes que tenham se inscrito no minicurso. 
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ANEXO I – Modelo de Proposta de Minicurso 

TÍTULO EM PORTUGUÊS, CENTRALIZADO, EM LETRAS MAIÚSCULAS, 
NEGRITO, FONTE: ARIAL 12, ESPAÇAMENTO SIMPLES LIMITADO A 100 

CARACTERES (COM ESPAÇO) 
 

Proponente/ministrante: mencionar nome completo. 
CPF do proponente: 
Escolaridade do proponente: 
Instituição do proponente (se houver): 
Telefone do proponente 
Cidade do proponente: 
E-mail do proponente: 
CV lattes do proponente: copiar link curto do CV lattes do proponente, aquele presente 
na página do lattes. 
 
Ministrante adicional: mencionar nome completo, se houver. 
CPF do proponente: 
Escolaridade do proponente: 
Instituição do proponente (se houver): 
Telefone do proponente 
Cidade do proponente: 
E-mail do proponente: 
CV lattes do proponente: copiar link curto do CV lattes do proponente, aquele presente 
na página do lattes. 
 
Número máximo de alunos: mencionar número máximo de participantes, se houver. 
 
Objetivo do minicurso: limitado a 300 caracteres (com espaço). Utilizar Fonte Arial, 

corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas com 

espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm. A página deve estar configurada com margem 

superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 

 

Apresentação do curso: resumo da proposta de minicurso, apresentando os 

principais conteúdos abordados. Limitado a 1.000 caracteres (com espaço). Utilizar 

Fonte Arial, corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas 

com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm. A página deve estar configurada com 

margem superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 


