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1. APRESENTAÇÃO  

 

Nos dias 03 e 04 de Junho de 2009 será realizado o III Seminário Estadual Ações 

Afirmativas, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, 

através da Comissão de Implementação e Acompanhamento das Ações Afirmativas. 

Tal espaço contará com vários especialistas renomados no mundo acadêmico, bem como 

representantes de órgãos públicos e privados, com o objetivo de realizar uma ampla reflexão 

sobre efetividade das Ações Afirmativas, diante de um contexto de inúmeras desigualdades, 

principalmente sociais, raciais, econômicas e de gênero. 

Será um grande encontro, uma oportunidade para estudantes e profissionais da área que 

queiram debater este tema atual, necessário e pertinente em nosso Estado Democrático de 

Direito. 

 

2. OBJETIVOS 
 

• Analisar os avanços sociais nos 20 anos de democracia; 

• Apontar as políticas compensatórias já instituídas; 

• Debater os reflexos práticos da política: Garantias fundamentais preservadas? 

• Atualizar estudantes e profissionais no que refere às políticas de acesso ao ensino 

superior público. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

O III Seminário Estadual Ações Afirmativas tem como finalidade proporcionar o 

intercâmbio de idéias, experiências e pesquisas entre profissionais e estudantes, diante da 

necessidade permanente de discussão dos rumos da pesquisa realizada no âmbito das 

universidades, em especial nas Instituições de Ensino Superior Públicas, bem como fomentar a 

organização de grupos de pesquisa e de estudos e as suas articulações.  

 

Para ampliar a divulgação e o acesso aos projetos de pesquisa apresentados no evento, 

além da apresentação oral, os projetos, na forma de artigos, serão disponibilizados em CDs 



(anais eletrônicos do evento). Essa preocupação, em um só tempo, valoriza e ratifica a relevância 

político-institucional dessa iniciativa. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Data do evento: 03 e 04 de Junho de 2009. 

Local: Auditório do Centro de Ciências Rurais da UFSM, Flavio Schneider (prédio 42 
da UFSM) 
 
Horário: 14 às 19h 
 
Envio do Resumo e do Artigo (por e-mail): Até o dia 22 de Maio de 2009. 

 
Divulgação dos trabalhos selecionados: Até dia 29 de Maio de 2009. 
 
 
 
5. INSCRIÇÕES 

 

A inscrição dos trabalhos se dará em dois momentos. Primeiro deverão ser enviados 

resumos e o artigo finalizado do projeto de pesquisa (especificações abaixo), até o dia 22 de 

maio 2009, para o e-mail seminarioafirme@gmail.com. Os trabalhos selecionados e efetivamente 

apresentados no evento poderão ser publicados em forma de artigo nos anais eletrônicos do 

evento (com registro ISBN). Os artigos deverão ser enviados para o e-mail informado acima, 

impreterivelmente até o dia 22/05/2009. 

O evento não terá custos aos participantes. 
 

6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1 Apresentação Escrita  

 

Os interessados em apresentar trabalhos deverão enviar o resumo de acordo com as 

seguintes normas: 

 

a) Título na primeira página, centralizado; 
b) Nome completo do autor abaixo do título, à direita; 
c) Qualificação do autor em nota de rodapé; 
d) Endereço eletrônico; 
e) Formato A4 
f) Espaçamento simples; 
g) Fonte Times New Roman 12, texto justificado; 
h) Entre 300 e 350 palavras; 
i) Indicação de uma das seguintes áreas temáticas: 

- Democracia, Cidadania e Direitos Humanos; 
- Direito, Estado e Constituição 



- Políticas de Ações Afirmativas 
- Educação e Inclusão social 
  

Os artigos seguem as normas dos resumos, devendo conter de 10 a 15 
páginas e espaçamento 1,5 cm. As citações deverão ser formatadas em tamanho 10 
e as referências conforme as regras da ABNT. 

 

6.2 Apresentação oral 
 
  Os estudantes terão 15 minutos para apresentação de seu trabalho, podendo 
utilizar data-show ou qualquer outro equipamento de mídia de responsabilidade do 
apresentador. 
  Após a apresentação haverá tempo de 10 minutos para a mesa tecer seus 
comentários sobre o trabalho apresentado.  
 
 

7. ANAIS E CERTIFICADOS 
  
  Os inscritos terão direito a receber, posteriormente, os Anais Eletrônicos do III 
Seminário Estadual Ações Afirmativas. Também será expedido certificado com 10h 
de Atividades Complementares de Graduação. 

 
 
Informações Importantes: 
 
1. Envio dos resumos junto com o artigo finalizado para publicação, até o dia 

22/05/2009, para o e-mail seminarioafirme@gmail.com. No dia 29/05/2009, será 
divulgada a relação dos trabalhos selecionados e o respectivo calendário e 
horário das apresentações.  

 
2. Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo.doc. 

 
3. Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail 

seminarioafirme@gmail.com, com assunto “Ações Afirmativas”. 
 

4. A divulgação dos aceites dos trabalhos será feita no dia 29/05/2009 pela lista 
de e-mail dos participantes e pela fixação de cartazes no mural da Pró-
Reitoria de Graduação – PROGRAD/UFSM. Outras comunicações que se 
fizerem necessárias também ocorrerão por esses meios.  

 
 
Maiores Informações: 

  
Profª. Drª. Jânia Saldanha 
 
home page: http://coralx.ufsm.br/afirme/ 
e-mail da Comissão: seminarioafirme@gmail.com 
PROGRAD – Reitoria/Campus Universitário/ 3°Andar – Sala 306 
Fone: (55)3220.8338 
 

 

 


