
Resumo do Curriculum Vitae
Sou Antonio Vieira, professor associado da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-brasileira – UNILAB. Venho aqui apresentar minha candidatura ao cargo de Reitor eleito no
primeiro processo com participação de consulta da comunidade acadêmica. Doutor em Filosofia,
pela Universidade de São Paulo - USP, com graduação na Universidade Estadual do Ceará - UECE,
trabalho na Unilab desde 2012, lotado no Instituto de Humanidades,  do campus de Palmares  –
Ceará,  ministrando  aulas  no  Bacharelado  em  Humanidades  e  no  Programa  de  Pós-Graduação
Interdisciplinar em Humanidades. Também ministro, eventualmente, aulas no Mestrado Acadêmico
em Filosofia, na UECE (Professor permanente de 2012 a  2018) e na Pós-Graduação em Literatura
Comparada, na UFC (onde atuo como professor convidado).  Pesquisador com grupo de pesquisa
publicações em revistas qualis  A,  livro e capítulos  de livros  publicados.  Dirigi  interinamente o
Instituto de Humanidades e Letras (IHL), no segundo semestre de 2018 e início de 2019, destaco
que na oportunidade coordenava uma equipe que vivenciou a ampliação da Unilab por meio do
desdobramento do IHL três Institutos (Instituto de Humanidades, Instituto de humanidades e Letras
–  Malês  e  Instituto  de  Linguagens  e  Literaturas),  capazes  de  abrigar  mais  cursos  e  projetos.
Participei do Conselho Superior da Universidade e tem acento, atualmente, no Conselho da Instituto
de Humanidades. Participei da Comissão que elaborou a proposta do Mestrado Interdisciplinar em
Humanidades,  pós  graduação  que  coordeno  há  4  anos.  Por  fim,  sou  pai,  preto,  nascido  na
Colônia/Pirambu, com 4 filhas/os pretas/os estudantes de Escolas Públicas, que se pauta  pela luta
da realização efetiva da interiorização e da internacionalização da Unilab, dois pilares norteadores
da sua criação e desenvolvimento, dentre outras coisas, pela defesa da Educação Pública, Gratuita e
Universal  e  pelas lutas antirracista, anticolonial.  Coloco meu nome à disposição da Comunidade
Acadêmica porque acredito que é possível uma gestão, na qual os planejamentos e decisões possam
ser mais horizontalizados,  horizontalização como meio de garantir  a autonomia administrativa e
didático-científica da Unilab, sua função social e  emancipatória. Pela autonomia, educação não é
mercadoria.

Resumo do Programa de Gestão
A  proposta  do  nosso  plano  de  gestão  se  tece  a  partir  da  construção  coletiva,  participativa  e
horizontalizada  na  qual  a  participação  de  todes  seja  integral  e  orgânica.  Somos  um  grupo
autônomo,  heterogêneo,  mas  unificado  nas  nossas  linhas  gerais  —  estamos  em  permanente
constituição — e, por isso, abertos às novas adesões e contribuições que visem elaborar uma frente
ampla  de propostas  em  consonância  com  a  linha  diretriz  da Universidade  da  Integração
Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira  –  Unilab.  De  igual  modo,  fazemos  oposição  aos
percalços de algumas medidas contrárias a ela, no sentido de resgatar o espírito inspirador de sua
função social: a internacionalização e interiorização. Pretendemos ampliar para novas perspectivas
que  a  impulsionem  e  façam  dela  uma  Universidade,  de  fato,  da  integração  internacional,
considerando também como central a interiorização: uma Universidade de Todes. O que nos move é
o  espírito  da  autonomia  universitária  despregado  de  projetos  autoritários  de  poder.  A  defesa
intransigente e radical desta Universidade livre e pronta para aquela integração internacional citada
anteriormente, tudo isso associado ao desenvolvimento do Maciço do Baturité, adjacências, e do
Recôncavo da Bahia. O ano de 2021 revela-se ainda mais desafiador para o Brasil, para a UNILAB,
para a Bahia e para o Ceará, evidenciando a necessidade de lutar vigorosamente pela autonomia.
Além disso,  urge evitar retrocessos e promover  a consolidação dos direitos  já  conquistados pela
Universidade, e outros avanços necessários naquilo que ainda constitui luta no âmbito do trabalho e
dos direitos humanos.  Desafios sempre enfrentamos e os novos que agora estão postos requerem
maturidade e unidade no campo democrático  para lidar  com as  adversidades  e  manter  aqueles
avanços com a luta que se impõe. Acreditamos na força da UNILAB e em sua capacidade para ser
uma experiência inovadora,  complexa,  valiosa e significativa para os países,  estados,  territórios,
municípios, segmentos, comunidades e grupos sociais que a compõem. Apostamos na democracia
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participativa  e  na  horizontalidade  porque  buscamos  agregar  forças  e  pluralidades,  dotar  de
representatividade o planejamento e  a gestão,  ampliar os pontos de vista,  evidenciar e conciliar
demandas, objetivos, propostas e ações. Eis o nosso propósito! Na atual conjuntura, a UNILAB
necessita de autonomia para ser uma Universidade. Uma UNILAB inovadora, única, diferenciada,
onde  os  diversos  agentes  da  comunidade  universitária  e  a  sociedade  realmente  participem  da
formação das decisões e do exercício do poder político institucional. Uma Universidade autônoma,
efetivamente comprometida com todes.
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