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A Comissão Organizadora da IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial
(CONAPIR) abrirá na próxima quarta-feira (11), às 15h, inscrições para Observadores(as) da
Conferência Nacional. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas para Observadores(as) e o
critério de escolha será por ordem de inscrição.

Aqueles(as) que têm interesse em participar da IV CONAPIR como Observador(a), após o
preenchimento do 

, receberão a confirmação e o número da inscrição por e-mail. Assim
que as 200 vagas forem preenchidas, será formado um cadastro reserva, caso haja alguma
desistência entre as inscrições confirmadas.

formulário (http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?
id_aplicacao=37940)

Preencha, aqui, o formulário (http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?
id_aplicacao=37940)

Os(as) Observadores(as) terão direito ao material do participante, à alimentação no local do
evento e ao acesso às plenárias, grupos de discussão, estandes etc. A Comissão
Organizadora não se responsabilizará pelos deslocamentos para Brasília e/ou até o local do
evento, nem pela hospedagem - tais despesas serão de inteira responsabilidade de cada
Observador(a).

Formulário
Ao preencherem o formulário, os candidatos deverão indicar a primeira e a segunda opção
do Eixo Temático/Grupo de Discussão de sua preferência. Posteriormente, a Comissão
Organizadora analisará as opções marcadas de acordo com a capacidade de distribuição
nos grupos.

Os itens relacionados a necessidades específicas em relação à saúde e acessibilidade
também deverão ser preenchidos, visando a um melhor atendimento por parte da
organização.

O resultado dos contemplados será divulgado no site da SEPPIR logo após o término do
processo de inscrição.

Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail: 
 ou pelos telefones (61) 2027-

3287/3101/3741.
(https://mail.uol.com.br/compose?to=4conapir@mdh.gov.br)

infra.4conapir@mdh.gov.br

Sobre a IV CONAPIR
A cada quatro anos, a Conferência reúne representantes da sociedade civil e do governo
para dialogar sobre as políticas públicas para o enfrentamento do racismo no Brasil. A IV
CONAPIR será realizada entre os dias 27 e 30 de maio de 2018, no Centro Internacional de
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e terá como tema central 

As
discussões serão orientadas por quatro subtemas: 

, , 
 e .

O Brasil na década dos
afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos. 

Do reconhecimento dos
afrodescendentes Da garantia de justiça aos afrodescendentes Do desenvolvimento dos
afrodescendentes Discriminação múltipla ou agravada dos afrodescendentes
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O tema e os respectivos subtemas são norteados pelo Plano Plurianual 2016-2019 e pelo
Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR), regulamentado pelo 

, com o
objetivo de consolidar a transversalidade das políticas para a população negra e de
superação do racismo.

Decreto
n° 6872 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6872.htm)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6872.htm

