SEMINÁRIO 10 ANOS DE ABPN
I SEMINÁRIO VIRTUAL DA ABPN: SEMINÁRIO ESTRATÉGICO DE
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ABPN

APRESENTAÇÃO
O tema geral do Seminário Estratégico de Fortalecimento Institucional da ABPN
converge para o cumprimento dos objetivos e da missão da ABPN, especialmente no que diz
respeito à promoção e fortalecimento da participação de pesquisadores negros – mulheres e
homens. O objetivo principal consiste em gerar um debate amplo com as(os) associadas(os),
buscando refletir sobre novos paradigmas, marcos de análises, e distintas visões sobre o contexto
atual da ABPN e sua perspectiva de futuro.
Desejamos que o seminário nos permita repensar prioridades e estratégias de
atuação. Esperamos que esse se constitua como o inicio de um processo que nos permita desenhar
a próxima Assembléia Geral da ABPN, a ocorrer no VI Copene, julho de 2010.

OBJETIVOS
1)

Possibilitar um debate sobre a ABPN, objetivando a construção de uma análise

de conjuntura com vistas ao presente e futuro de nossa Organização.
2)

Identificar ações/práticas necessárias para o fortalecimento institucional da

ABPN, bem como as estratégias para sua consecução.
3)

Trocar visões estratégicas sobre o desenvolvimento de pesquisadoras(es)

negras(os), sobre o fortalecimento dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, no diálogo com a
Academia e agências de fomento a pesquisa.

PÚBLICO ALVO
Pesquisadoras(es) filiadas(os) à ABPN

METODOLOGIA
O seminário terá 4 coordenadores, responsáveis pela organização e andamento do
seminário, que, ao final, apresentará um relatório sistematizado do debate, a ser publicado no site
da ABPN.
O seminário está organizado em 5 temas. Cada tema terá um (1) texto introdutório,
apresentado por autor convidado(a), cujo propósito é desencadear o debate e a reflexão sobre
cada tema, bem como sobre suas implicações e seus desafios.
Cada tema terá:
a)

Um (1) autor convidado - expoente, que será responsável pela elaboração do

texto introdutório (de 2 a 10 páginas) que servirá de base para a discussão.
b)

Um moderador/moderadora, que terá o papel de organizar os comentários

recebidos e enviá-los para a lista dos inscritos.
c)

Sistematizadores(as)/sistematizadores(as),

que

serão

responsáveis

pela

sistematização das informações e sugestões, e posteriormente apresentarão os dados à
coordenadora do evento.
d)

Dos inscritos/inscritas espera-se que colaborem com comentários e opiniões a

cerca das temáticas apresentadas.

METODOLOGIA DE RECEBIMENTO E ENVIO DE COMENTÁRIOS
A execução de cada tema se dará com a apresentação do texto introdutório que será
enviado, via e-mail, a todas as(os)

inscritas(os) no seminário. Após esse processo os(as)

inscritos(as) terão o prazo de até 5 dias para efetivar sua participação por meio de comentários e
opiniões, que deverão ser recebidos pelos(as) moderadores(as). Posteriormente, estes
comentários serão direcionados para todos(as) os (as) inscritos (as), ao final de cada tarde. Ao final
do quinto tema, todo o material será sistematizado, culminando na elaboração do relatório final.

DINÂMICA PARA CADA TEMÁTICA
I – ABERTURA - Carta de apresentação – Coordenadora do Seminário e da Presidente da ABPN
II – ABERTURA DOS TEMAS

TEMA 1 – ABPN – perspectivas administrativas e políticas da gestão 2008-2010 política
Perspectivas sobre o tema: balanço sobre as ações empreendidas no biênio 20082010, apresentando as dificuldades, os avanços e perspectivas futuras.
Expoente: Eliane Cavalleiro
Moderador/Sistematizador: Raquel de Souza e Wilma Baía
Tempo para o debate: 14 a 18 de maio
 Texto de abertura – 14 de maio
 Envio dos comentários: 14 a 18 de maio
TEMA 2 – ABPN e o diálogo com as Associações Regionais – O que fazer para mantermos a
unidade na diversidade?
Perspectivas sobre o tema: apresentação de questões estratégias, dificuldades e
aspectos positivos no diálogo com as associações e representações regionais.
Expoente: Nilo Rosa
Moderador/Sistematizador: Claudia Rocha e Renata Rocha
Tempo para o debate: 19 a 24 de maio
 Texto de abertura – 19 de maio
 Envio dos comentários: 19 a 24 de maio
TEMA 3 – ABPN e Conneabs – Uma articulação imperiosa
Perspectivas sobre o tema: análise sobre as ações empreendidas pelo Conneabs e
sobre as possibilidades de atuação conjunta do Conneabs, Neabs e ABPN para
fortalecimento mútuo das instituições.
Expoente: Paulino Cardoso
Moderador/Sistematizador: Deborah Santos e Hayanna Carvalho-Silva
Tempo para o debate: 25 a 30 de maio
 Texto de abertura – 25 de maio
 Envio dos comentários: 25 a 30 de maio
TEMA 4 – A ABPN e a articulação internacional
Perspectivas sobre o tema: análise sobre a construção de parcerias internacional,
com o objetivo de fortalecer, estimular e/ou criar programas de intercâmbios entre

professores(as) e estudantes, bem como a realização de publicações e pesquisas.
Expoente: Andréia Lisboa de Souza
Moderador/Sistematizador: Jaime Amparo
Tempo para o debate: 31 de maio a 5 de junho
 Texto de abertura – 31 de maio
 Envio dos comentários: 31 de maio a 5 de junho
TEMA 5 – ABPN e as agências de fomento
Perspectivas sobre o tema: Discutir sobre a necessidade de articulação pró-ativa
com agências de fomentos, em nível federal, estadual e municipal, além de pensar
estratégia de desenvolvimento e consecução das ações e projetos necessários para o
fortalecimento da ABPN, NEABs e pesquisadores(as) negros(as).
Expoente: Moisés Santana
Moderador/Sistematizador: Rosenilda Sant’anna e Renata Cardoso
Tempo para o debate: 6 a 11 de junho
 Texto de abertura – 6 de junho
 Envio dos comentários: 6 a 11 de junho
TEMA 6 – A participação/formação de Pesquisadoras(es) de Iniciação Científica
Perspectivas sobre o tema: Analisar as especificidades das(os) jovens
pesquisadoras(es), sugerindo ações e projetos para o seu desenvolvimento e
fortalecimento no espaço acadêmico, bem como sua atuação na ABPN.
Expoente: Eliseu Peçanha
Moderador/Sistematizador: Luciana Lopes Maciel/Dalila Noleto
Tempo para o debate: 12 a 17 de junho
 Texto de abertura – 12 de junho
 Envio dos comentários: 12 a 17 de junho
TEMA 7 – A inclusão de pesquisadores(as) autônomos(as) no quadro da ABPN
Perspectivas sobre o tema: Analisar a conjuntura e pensar medidas para a
participação de pesquisadores(as) autônomos(as) em consonância com o Estatuto
da ABPN, caracterizando quem são os(as) pesquisadores(as) autônomos(as)
Expoente: Juarez Silva

Moderador/Sistematizador: Elizabeth Fernandes de Souza e Iraneide Soares
Tempo para o debate: 18 a 23 de junho
 Texto de abertura – 18 de junho
 Envio dos comentários: 18 a 23 de junho

SISTEMATIZAÇÃO DO SEMINÁRIO
Coordenador Geral – Wilma Baía Coelho, Tania Muller, Raquel Luciana de Souza,
Eliane Cavalleiro e Moderadores(as)
Divulgação do relatório – 15/07

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O I Seminário Virtual da ABPN terá duração de 39 dias com início no dia 14/05 e
término previsto para o dia 22/06. Poderão participar aqueles(as) que são sócios (as) da ABPN.
Os(as) associados(as) que se encontram com a anuidade em dia automaticamente serão
inscritos(as) nesse Seminário. Os(as) demais interessados(as) em participar deverão enviar
mensagem o e-mail abpn@apnb.org.br no período de 10 a 12/05 de 2010. No dia 13/05 no site a
ABPN será apresentada a lista com os inscritos. Não serão aceitas inscrições posteriores a data
indicada.

COORDENAÇÃO
Eliane Cavalleiro
Wilma Baía Coelho
Roberto Borges
Tania Muller
Raquel Luciana de Souza
ASSISTENTES
Hayanna Carvalho-Silva
Luciana Lopes Maciel
Renata Cardoso
REALIZAÇÃO
ABPN

