
 

 

  

 

                                                         

                                                                               

 

 

 
 

Ter consciência é uma forma de existência, agora mais que antes, articulados e conectados em redes. 

 

CHAMADA NEABI 2020  

 

Neste momento atípico por que passamos no contexto da Pandemia do Covid-19, as 

ações do Novembro da Consciência Negra apresenta o tema: REDE 

AFROCENTRICIDADES, com destaque para a memória das atividades produzidas 

pelo NEABI-GMB ao longo de sua história.   

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

Beatriz da Silva (Discente egressa, campus GMB) 

Eliene Leite da Silva (Discente, Pós em HCABI) 

Maria Asenate Conceição Franco (Assistente Social – NEABI) 

Maria da Gloria Rodrigues de Almeida (Discente, Pós em HCABI) 

Marta Aquino de Aquino (Representante discente da Pós em HCABI) 

Sílvia Fernanda Sales dos Santos (Coordenação de Assuntos Estudantis)  

Roberto Carlos Oliveira dos Santos (Coordenação NEABI) 

 

REGRAS PARA SUBMISSÃO: 

a) O trabalho submetido em qualquer categoria será avaliado pela comissão 

organizadora para ser publicado, acrescido de vinheta do evento na conta do 

Neabi/Gmb nas redes sociais.  

b) Os trabalhos nas modalidades Vídeo Curto Animado e Fotografia Ancestral 

poderão ser submetidos por até 02 (dois) proponentes e na modalidade Card 

Formativo por até 04 (quatro) proponentes. 

c) Os conteúdos dos trabalhos deverão versar sobre as temáticas da consciência 

negra, tais como: ancestralidade, religiosidades, território e comunidades 

tradicionais, ações afirmativas, afro-empreendedorismo, saberes, auto-estima, 

afetos, arte e estética afro, saúde da população negra, protagonismos, história de 

vida, manifestações culturais, empoderamento, personalidades históricas, filmes 

e livros temáticos, dentre outros. 



 

 

  

 

                                                         

                                                                               

 

 

 
 

d) O trabalho deverá ser enviado para o email neabgmb@gmail.com com o nome 

do/s autor/es no corpo da mensagem e no formato adequado para publicação nas 

redes sociais. 

e) O prazo final para recebimento das propostas será 06 de novembro de 2020. 

f) Todos os trabalhos aprovados serão certificados pelo Neabi como comunicações. 

g) Questões omissas nessa chamada serão resolvidas pela Comissão Organizadora. 

 

CATEGORIAS: 

 

A) Vídeo Curto Animado 

A partir de um tema gerador relacionado a temática da consciência negra crie um vídeo 

com até 01min usando qualquer plataforma de animação. 

 

B) Card Formativo 

A partir do conteúdo de atividades formativas realizadas pelo Neabi e, ou, a Pós 

Graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, tais como: Oficinas, visitas 

técnicas, feiras culturais, simpósios, etc, crie uma sequência didática de até 10 cards 

comunicando a atividade com textos e fotos. (enviar os cards anexados individualmente, 

indicando a sequência para postagem) 

 

C) Fotografia Ancestral 

A partir de um objeto relacionado à memória afro-brasileira, tire uma fotografia e crie 

uma legenda com até 50 palavras contendo: nome do objeto, funcionalidade e sua 

contribuição para a preservação da memória Afro-brasileira. 

 

Governador Mangabeira, 26 de Outubro de 2020  

 
ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS  

Coordenador NEABI /Campus  Gov. Mangabeira 

Port. 01/12/2014,  D.O.U. nº 233  

 


