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Apresentação 

 

O Projeto Afrocientistas nasce a partir da proposição da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros e Negras (ABPN) em parceria com a Universidade Federal do 

Amazonas e Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A instituição que está financiando 

as 15 (quinze) bolsas para os estudantes é o Instituto Unibanco. 

As ações alocadas neste Projeto têm como intuito despertar a vocação científica e 

incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados nas escolas da Rede 

Estadual de Ensino, nível Ensino Médio, mediante participação em atividades de pesquisa 

científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-Indígena da 

Universidade Federal do Amazonas.  

A proposta pedagógica do projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da 

ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização 

social. 

 

Objetivos 

 

Geral 

 Oportunizar aos/as estudantes negros/negras do ensino médio do estado do Amazonas, 

experiências socioeducativas que possibilitem a superação de exclusão e desigualdades sócio 

educacionais. 

 

Específicos 

 

 Apresentar o processo de construção de conhecimento e, a disseminação da história 

cientifica, ainda silenciada, de pesquisadores negros e negras no Brasil e no mundo; 

 Inteirar os estudantes das pesquisas realizadas pelos cientistas negras e negras com 

relação às políticas públicas; e ao currículo da educação básica e universitária; 

 Mostrar os diferentes movimentos sociais negros e sua relevância para o 

estabelecimento de políticas públicas para os afro-brasileiros; 
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 Desenvolver ações, habilidades necessárias ao letramento científico dos 

Afrocientistas, via produção literária e exposição áudio visual, com vistas a formar 

cidadãos críticos, éticos e conscientes de seus direitos enquanto negro; 

 Contribuir para a formação técnico-científica dos estudantes de forma sistemática e 

contínua com vistas à permanência e sucesso acadêmico; 

 

Metodologia 

A proposta objetiva oportunizar aos/as estudantes negros/negras, experiências 

socioeducativas que possibilitem a superação de exclusão e desigualdades sócio educacionais. 

Um aspecto relevante no projeto é a possibilidade de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, tripé fundamental na constituição da Universidade que se pautam em: formação de 

grupos de estudos para o aprofundamento teórico-metodológico; oficinas didático-

pedagógicas que abordarão eixos de formação técnica, científica e sistemática; formação 

interdisciplinar sobre a temática de como as diferenças étnico-raciais são construídas 

socialmente como fator de estratificação social; aproximação empírica com a temática do 

projeto e o diálogo universidade-comunidade. Sendo estas atividades desenvolvidas uma vez 

por mês, no período de uma semana, tendo em vista a presença de estudantes de comunidades 

quilombolas distantes da cidade de Manaus. Ao longo desses dias os Afrocientistas 

desenvolverão atividades relacionadas à temática, possibilitando sua aproximação com a 

academia. 

As atividades  didático pedagógicas  serão concentradas em dois eixos :  O primeiro 

almeja garantir uma formação cidadã e para a diversidade, cultivando valores de 

reconhecimento às diferenças e aos direitos humanos e que permita uma leitura crítica, desde 

as diferentes áreas de conhecimento, das desigualdades sociais e dos marcadores sociais de 

diferença, a saber, raça/etnia, classe social, geração. No que diz respeito ao segundo eixo é 

dedicado ao aprimoramento da formação técnico-científica, oferecendo condições aos 

Afrocientista para superação das desigualdades de ensino, mormente a precária formação 

básica e dando suporte à melhoria de seu rendimento escolar. Desta forma serão 

desenvolvidas as seguintes  as seguintes temáticas: 
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 O processo de construção de conhecimento e, a disseminação da história cientifica, 

ainda silenciada, de pesquisadores negros e negras no Brasil e no mundo; 

 Os diferentes movimentos sociais negros e sua relevância para o estabelecimento de 

políticas públicas publicam para os afro-brasileiros; 

 O conhecimento universitário e formação técnico-científica dos futuros estudantes de 

graduação, de   forma sistemática e contínua, com vistas à inserção permanência e 

sucesso acadêmico; 

 Habilidades necessários ao letramento científico dos Afrocientistas, via produção 

literária e exposição áudio visual, com vistas a formar cidadãos críticos, éticos e 

conscientes de seus direitos enquanto negro; 

 

Resultados Esperados 

 

A superação de exclusão e desigualdades sócio educacionais estudantes negros/negras do 

ensino médio do estado do Amazonas que participarão do Projeto Afrocientistas através da: 

 

 Apresentação aos estudantes de ensino médio dos processos de construção de 

conhecimento e, a disseminação da história cientifica, de pesquisadores negros e 

negras no Brasil e no mundo; 

 Interação dos estudantes de ensino médio participantes do projeto Afrocientistas com 

as pesquisas realizadas pelos cientistas negras e negros; 

 O conhecimento, por parte dos adolescentes e jovens, dos diferentes movimentos 

sociais negros e, sua relevância para o estabelecimento de politicas publicas para os 

afro-brasileiros; 

 Desenvolvimento de ações, habilidades e valores necessários ao letramento científico 

dos Afrocientistas, via produção literária e exposição áudio visual, com vistas a formar 

cidadãos críticos, éticos e conscientes de seus direitos enquanto negro; 

 Contribuição para a formação técnico-científica dos estudantes de forma sistemática e 

contínua com vistas à permanência e sucesso acadêmico; 
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Cronograma 

 

Atividade  

Cronograma 

Visita  a dependências da Universidade 

Federal do Amazonas 

X          

Contextualização do Projeto Afro 

cientistas 

X          

 Leitura e discussão de texto críticos 

sobre relações raciais no Brasil e na 

Amazônia 

X          

 Analise do filme Quase Deuses e 

Estrelas além do Tempo 

X X         

Conhecimento de cientistas, autores 

negros (as). 

 X         

Articulação ensino, pesquisa e extensão. 

 

X X X X X X X X X X 

Os conhecimentos tradicionais a partir 

das realidades amazonidas e 

quilombolas dos estudantes 

   X X X X X X X 

Repertorio de músicas e danças afros 

tais como: Hip Hop, Ragee, Capoeira, 

Jongo, Carimbó.  

   X X      

Oficinas artísticas e de resistência 

negras 

    X      

Interação nas escolas       X X X X X 
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