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O Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas (NEAABI) “atua

na oferta e apoio às ações extracurriculares de formação, disseminação de pesquisa,

projetos  e  ações  de  extensão  voltadas  aos  estudos  africanos,  afro-brasileiros  e

indígenas”, segundo o Regimento aprovado na Resolução Consuni/Unilab n. 30 de 17

de Junho de 2021. Deste modo, contribuir para a construção do NEAABI significa

entender a relevância da UNILAB em promover a cultura negra, africana e indígena

estabelecendo  relações  dentro  e  fora  da  instituição  que  viabilizem  pesquisas  e

disseminação de conhecimento.

A relevância da atuação do NEAABI se soma aos desafios da efetivação da Lei

10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 que rege a obrigatoriedade do ensino de história e

cultura afro-brasileira, africana e indígena em todo o currículo escolar na rede pública

e privada. Tais leis são fundamentais para a luta contra o apagamento da história dos

povos  constituintes  do  país,  e  o  NEAABI  tem papel  relevante  em  disseminar  o

conhecimento já produzido pela UNILAB para apoiar a atuação docente através de

materiais, formações, entre outros projetos.

Enquanto secretária,  reforço meu compromisso em consolidar o trabalho do

NEAABI  apoiando  o  trabalho  da  coordenação  e  vice-coordenação  e  associadas,

associados e associades, compromisso esse já demonstrado na atuação durante minha

participação  junto  a  Coordenação  Geral  Interina.  Como  secretária,  proponho



acompanhar o trabalho da Coordenação Geral, redigir e adequar documentação geral

de  acordo  com  o  regramento  da  universidade,  secretariar  reuniões,  entre  outros

aspectos pontuados pelo regimento, atuando para a consolidação do NEAABI.

Em termos de projeto de ações, considero relevante pontuar algumas atividades

propostas que vão em direção ao propósito do Núcleo:

- levantamento das produções existentes acerca do tema do NEAABI, bem como a

construção de um site para apresentar tal material;

-  formação voltada para servidores da UNILAB e outros espaços sobre Educação

para Relações Étnico-Raciais, além de lideranças de movimentos sociais;

- Seminário do NEAABI.

Além  dos  pontos  supracitados,  minha  candidatura  considera  fundamental

construir  diálogos  entre  as/os  associadas/os  ao  Núcleo  em  consonância  à  uma

proposta coletiva de NEAABI.

São Francisco do Conde-BA, 04 de novembro de 2021.
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