II Encontro com as Artes, a Luta,
os Saberes e os Sabores
da Comunidade Quilombola
de Conceição das Crioulas
14 a 20 de julho de 2019
aberto: Submissão

de Apresentações, até 29 de março de 2019

Está aberto, até 29 de março de 2019, o período de submissão de 'apresentações' para o II Encontro
com as Artes, a Luta, os Saberes e os Sabores da Comunidade Quilombola de Conceição das
Crioulas.
O II Encontro, tem como objetivo expressar as vozes da comunidade, nesse sentido, haverá uma
"sessão de debate de ‘comunicações’ para os participantes externos".
As propostas de 'apresentação' devem ser enviadas para os dois endereços indicados:
aqccIIencontro@gmail.com
identidades@fba.up.pt
As propostas de 'apresentação' deverão ser enviadas (formato .pdf, ou .doc) contendo:
— título; autor(es); instituição, contacto;
— resumo;
— formato de apresentação (oral; audiovisual; performática) e tempo de apresentação (15 minutos).
As propostas, devem considerar a natureza do Encontro e inscreverem a sua abordagem nos seguintes
assuntos:
— as questões quilombolas: gestão e regularização dos territórios; usos, cuidados e práticas
sustentáveis; atentados e danos aos territórios (materiais e imateriais) e outras.
— práticas de educação quilombola: experiências de elaboração de curriculos; formação de
professores e professoras; produção de material pedagógico específico; participação da comunidade na
elaboração de proposta de educação quilombola; experiência de construção de normatização
(legislações) da educação quilombola, entre outras.
— outras questões: metodologias de pesquisas compartilhadas; projetos de extensão; projectos
interculturais.
— As propostas serão seleccionadas pela organização (resposta a ser dada até 15 de Maio).
O II Encontro será organizado no seguinte formato:
1. ‘Rodas de conversa’ promovidas por pessoas da comunidade;
2. ‘O$cinas’, dirigidas por mestras e mestres da comunidade;
3. ‘Visitas ao território’, acompanhadas por ‘guias’ locais;
4. Apresentações de resultados de trabalho realizado nas escolas e na comunidade;
5. Almoço de partilha de sabores e saberes;
6. Sessão de debate de ‘comunicações’ enviadas pelos participantes externos; 7. Exposições.
O II Encontro é aberto e destinado a investigadoras e investigadores, professoras e professores e
estudantes universitários que entendam a necessidade da descolonização do conhecimento, e se
inscrevam na luta contra a discriminação e a desigualdade.
A participação no II ENCONTRO, realiza-se por inscrição prévia, individual ou colectiva, que
poderá ser aceita ou não pela organização.
A participação implica o pagamento de uma taxa (200 reais - 50 €), correspondente às despesas
inerentes à estada na comunidade.
realização e organização:
AQCC – Associação Quilombola de Conceição das Crioulas
IDENTIDADES_Colectivo de Acção/Investigação, i2ADS
(Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto)

aqccIIencontro@gmail.com
identidades@fba.up.pt

