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CURSO DE EXTENSÃO 

“Educação para Relações Étnico-Raciais: políticas e conceitos” 

1º Circular: 

A primeira proposta deste evento a ser contemplada é de apresentar e socializar os 

avanços que as IFES já tiveram até esse momento, desde a implementação da política de 

cotas, Lei 12.711/12. Pretende-se discutir os passos institucionais das instituições de ensino 

públicas federais em direção à garantia de acesso e permanência de estudantes, sujeitos de 

direito, que buscam ingresso pela reserva de vagas. Visamos estabelecer um diálogo sobre 

as políticas de ações afirmativas com a comunidade acadêmica assim como, com o público 

em geral, buscando ampliar a compreensão sobre esse tema, informando, elucidando 

conceitos e discutindo as  ações afirmativas a partir de diferentes realidades de instituições 

públicas de ensino. 

Buscamos contemplar  nesta atividade discussões sobre as ações afirmativas nas 

IFES da região sul, considerando que o IFRS será a instituição sede do VI Fórum de Ação 

Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul. Inclusive, acolhemos a proposta de 

mudança de nome para o evento, deliberada no V Fórum de Ação Afirmativa das 

Universidades Federais da Região Sul, realizado em 2019 na UFRGS. Adotaremos o título  

“VI Fórum de Ação Afirmativa de Instituições Federais da Região Sul”, o qual pretende-se 

realizar em 2021, no segundo semestre, coletivamente com outras IFES. Um debate 

institucional poderá ser acompanhado nos Encontros 1 e 2. Mas também em todos os outros 

encontros, a partir de reflexões jurídicas, políticas e educacionais. 

Ante o contexto de revisionismos históricos, especialmente sobre os temas ligados à 

raça, principalmente, mas também a outros grupos historicamente marginalizados, buscamos 

o debate com a sociedade, desde a ciência da mobilização dos movimentos sociais, 

sobretudo o Movimento  Negro, para a implementação da Lei Cotas, entendendo que o 

estreitamento desse diálogo entre instituições educacionais e movimentos sociais é muito 

relevante para: a) garantir a permanência da política a partir do amplo debate e entendimento 

coletivo sobre inclusão,  equidade e diversidade racial; b) fortalecer o debate institucional 

sobre políticas de ações afirmativas; c) fomentar a discussão sobre a temática das relações 

étnico-raciais para gestores, docentes, discentes e comunidade em geral; d) incluir e qualificar 

o debate sobre educação das relações étnico-raciais.   

Todos os encontros objetivam ser, também, um espaço de formação para aqueles 

que desejam atuar nas comissões de heteroidentificação do IFRS, (re)visitando e ampliando 

o entendimento sobre a necessidade da diversidade racial, da equidade nos espaços 

educacionais brasileiros, da inclusão e das políticas de ações afirmativas 

 

 

Objetivos: 
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-Democratizar o conhecimento acadêmico, ampliando a compreensão das Políticas 
de Ações Afirmativas para  grupos étnico-raciais historicamente marginalizados 

-Introduzir, capacitar e qualificar a discussão da Educação das Relações Étnico-
Raciais (ERER); 

-Conhecer e discutir as políticas de ações afirmativas nacionais à luz das experiências 
de  diferentes instituições federais de educação e profissionais do Direito e Educação; 

-Qualificar os servidores do IFRS e demais interessados para que possam contribuir 
de forma capaz, articulada nos procedimentos de Heteroidentificação. 

 

Terá certificação? Sim. O curso terá certificação. para todos aqueles que obtiverem 75% de 
participação 

Carga horária? 15h. 

Onde? Na modalidade on line, na plataforma Youtube, Canal Oficial do IFRS 
https://www.youtube.com/c/IFRSOficial/featured 

Quando? Todas as terças-feiras, do dia 17/11 a 22/12 de 2020, às 17h. 

Inscrições abertas: Acesse o formulário https://forms.gle/qkBBUtEukm6QhuCS9 

 

Bento Gonçalves, 10 de novembro de 2020.  

 

Cordialmente, 

Coordenação do curso 
Alba Cristina Couto dos Santos Salatino 

 

Comissão Organizadora 

Andréa Poletto Sonza 

Jade de Oliveira Monteiro 

Larissa Brandelli Bucco 

Neudy Alexandro Demichei 

Priscila de Lima Verdum 
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