
 

 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas  
 

 
PLANO DE GESTÃO  

Coordenação NEAABI/Unilab - Biênio 2021/2023 

 
 
Candidata 
Profa. Dra. Claudilene Maria da Silva  
Matrícula SIAPE: 177874-7 
Função: Coordenadora  
 

 

 O Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas (NEAABI/Unilab) possui 

como “missão fortalecer os estudos africanos, afro-brasileiros e indígenas na instituição, 

visibilizando e disseminando a diversidade étnica e cultural, através da organização de 

projetos, produção e divulgação de materiais, promoção de espaços de diálogo da 

comunidade acadêmica, e demais atividades que contribuam para o objetivo do Núcleo” 

(Resolução Complementar Consuni/Unilab Nº 7, de 17 de junho de 2021). Ao longo de um 

ano estivemos nos organizando, institucionalmente para dar conta dessa missão da forma 

coletiva. 

O NEAABI/Unilab –  traz na sua origem iniciativas e atividades acadêmicas que 

professoras e professores da UNILAB já vinham realizando, relacionadas as populações 

negras, africanas, quilombolas e indígenas. Entretanto, a percepção de que o trabalho 

individualizado dificulta a visibilidade e difusão de conhecimentos, impulsionou a 

necessidade de agrupamento e a disposição para a construção coletiva.  

Na condição de candidata a coordenadora do NEAABI, no biênio 2021-2023, assumo 

o compromisso de dar continuidade a perspectiva de construção coletiva e gestão 

colaborativa, que experimentamos durando este período de construção do órgão 

suplementar, no qual assumimos a tarefa de coordenadora interina.    



 As propostas de projetos, ações e atividades que integram o nosso Plano de Gestão 

e que agora passo a apresentar, são resultados dessa construção, que assumida 

coletivamente fortalecerá a missão do NEAABI e da UNILAB.  

 

Ações Administrativas  

 

• Consolidar o processo de institucionalização do NEAABI da Unilab, criando o perfil 

institucional do órgão: unidade no SEI, site institucional, agenda de reuniões do 

Conselho Gestor, entre outras demandas que se façam necessárias. 

• Realizar campanha de filiação ao NEAABI, para receber outras pessoas (docentes, 

técnicas/os e estudantes) que se mostraram interessadas e interessados em integrar 

o Núcleo. 

• Organizar o espaço físico que for destinado ao NEAABI, no Ceará e na Bahia.  

• Estruturar e apoiar as comissões de trabalho que compõem o NEAABI. 

• Realizar levantamento e disponibilizar relação dos projetos de pesquisa e extensão 

relacionados às temáticas de trabalho do NEAABI, que são coordenados pelos 

membros associados ao Núcleo.  

• Representar o NEAABI/Unilab junto às instâncias superiores da Unilab e outras 

instituições públicas e da sociedade civil, bem como assumir as demais 

competências do coordenador/a relacionadas no Regimento Interno do Núcleo.  

 

Ações Formativas e de Difusão do Conhecimento  

 

• Realizar levantamento da produção acadêmica da Unilab relacionada aos estudos 

africanos, afro-brasileiros, quilombolas e indígenas.  

• Criar e disponibilizar a audioteca do NEAABI/Unilab:  

• Promover formação para grupos específicos como, servidores técnicos e 

terceirizados da UNILAB, liderança de movimentos sociais, integrantes de coletivos 

negros etc.  sobre Racismo, Antirracismo e Relações Étnico-Raciais. 

• Realização de Seminário Anual de Socialização de Conhecimento referente as 

temáticas de atuação do NEAABI/Unilab.  



Ações de Articulação   

 

• Interagir com os Grupos de pesquisa e Núcleos de estudos da Unilab, na perspectiva 

de unir esforços institucionais para concretização da missão institucional da Unilab.  

• Apoiar e fortalecer ações de organizações do movimento negro, localizadas nos 

municípios do entorno dos Campi da Unilab.  

• Fortalecer o CONNEABs na Região Nordeste, apoiando as atividades propostas pela 

coordenação regional.  

• Participar das atividades propostas pelo CONNEABs Nacional e pela ABPN.  

 

No Plano de Gestão ora apresentado assumimos como premissa a flexibilidade 

inerente a todo planejamento. Por esse motivo, o referido Plano está aberto a sugestões e 

críticas, ao tempo em que esperamos a partir de uma gestão colaborativa, realizarmos um 

trabalho exitoso e comprometido com a consolidação e o fortalecimento do Núcleo de 

Estudos Africanos, Afro-Brasileiro e Indígenas (NEAABI/Unilab), no biênio 2021-2023.  
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