
 
 

 

 
 
 

3ª circular | Inscrições abertas 
 
Pela primeira vez, a educação quilombola será tema de um evento nacional, que deve 
reunir, de maneira remota, integrantes de comunidades e pesquisadores interessada(o)s 
no tema. A I Jornada Nacional Virtual de Educação Quilombola vai acontecer entre os dias 
3 e 4 de dezembro, com mesas temáticas, partilha de experiências, testemunhos e 
resultados de pesquisas produzidas por intelectuais quilombolas.  
 
As inscrições para participantes já estão abertas. Mas, atenção,  interessada(o)s devem:  
 

1) se cadastrar no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
da Universidade de Brasília e  

 
2) se inscrever na I Jornada Nacional Virtual de Educação Quilombola.  
 

São duas ações, ambas necessárias para garantir uma vaga na Jornada e a posterior 
emissão de certificado de participação pela UnB.  
 
Ao se cadastrar no SIGAA, a(o) participante recebe um e-mail para confirmação do 
cadastro. Nesse e-mail, há um link. É preciso clicar no link para efetuar a confirmação e, 
depois, seguir para a segunda etapa: inscrever-se no evento. 
 
Na seção “Inscrições”, no site do evento: http://jornadaquilombola.site.com.br/inscricoes/, 
há um passo a passo de como proceder. São 7 passos até a confirmação da inscrição. É 
rápido!  
 
Ao final, quando a inscrição no evento é aprovada, a(o) participante recebe uma segunda 
mensagem de e-mail, nos termos abaixo: 
 

e-Comunicação UnB <sigunb@unb.br> 
 
Sua inscrição na atividade de extensão 2020 - Primeira Jornada Nacional 
Virtual de Educação Quilombola foi aprovada pelo coordenador da atividade. 

 
Em caso de dúvida, o evento oferece atendimento por mensagem de WhatsApp, pelos 
números: (41) 92002-6749 ou (22) 98878-4881. 
 
Convidamos também a conferir no site a programação. A Jornada contará com atividades 
que serão transmitidas ao vivo, pelo Canal UnB Mais Educação no YouTube, e atividades 
gravadas, disponíveis para o público no mesmo canal.   
 

http://jornadaquilombola.site.com.br/inscricoes/


 
 

 

 
Visite o site, siga-nos nas redes sociais e participe da I Jornada Nacional Virtual de Educação 
Quilombola. Você é muito bem-vinda(o)! 
 
 

Brasília, 23 de novembro de 2020. 
 
 

 
Coletivo Nacional de Educação Quilombola 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – 
CONAQ 

 
 
Mais informações: 
E-mail: jornadaeducacaoquilombola@gmail.com 
Facebook: https://fb.me/e/30iBTiRHJ 
Instagram: @jornadaeducacaoquilombola 
WhatsApp: (41) 92002-6749 ou (22) 98878-4881 
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