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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.  

 



 

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

Resolução Complementar aprovada pelo  Consuni/Unilab, de 17 de junho de 2021, tem 

como missão  fortalecer a formação, produção e divulgação de materiais, disseminação 

de pesquisa , organização de projetos e ações extensionista- promovendo espaços de 

diálogo da/na comunidade acadêmica, e demais atividades com foco em estudos 

africanos, afro-brasileiros, quilombolas e indígenas .   Nesse sentido  o NEAABI 

na UNILAB pode contribuir na efetivação das Ações Afirmativas em especifico  na 

perspectiva da permanência; efetivação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 ; e 

na Educação para as Relações Etnicorraciais .  

 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.  

 Enquanto vice-coordenadora , reforço meu comprometimento em consolidar o 

trabalho do NEAABI apoiando a Coordenação Geral , entre outros aspectos 

pontuados pelo regimento ,na perspectiva de uma gestão coletiva e gestão 

colaborativa , como já vimos fazendo durante o período  Interina (2020-2021).  

 Em termos de Plano de gestão, entre outros, considero relevante: As propostas 

de projetos, ações e atividades que integram o nosso Plano de Gestão são resultados da 

construção, que assumimos coletivamente  para fortalecer a UNILAB: 

Ações Administrativas  

 

• Acompanhar a consolidação do processo de institucionalização do NEAABI da 

Unilab. 

• Realizar  e intensificar campanha de filiação ao NEAABI, para alcançar docentes, 

técnicas/os e estudantes. 

• Acompanhar na organização do espaço físico que for destinado ao NEAABI, no Ceará 

e na Bahia.  

• Contribuir na estruturação e apoio das comissões de trabalho que compõem o 

NEAABI. 



• Juntamente com a coordenação realizar levantamento  de trabalhos que são 

coordenados pelos membros associados ao NEAABI relativos às temáticas . 

• Representar, na ausência do coordenador , o NEAABI/Unilab junto às instâncias 

superiores da Unilab e outras instituições públicas e da sociedade civil, bem como 

assumir as demais competências do vice coordenador/a relacionadas no Regimento 

Interno do Núcleo. 

 

Ações Formativas e de Difusão do Conhecimento  

 

• Acompanhar o  levantamento da produção acadêmica da Unilab relacionada aos 

estudos africanos, afro-brasileiros, quilombolas e indígenas.  

• Contribuir na criação da audioteca do NEAABI/Unilab:  

• Contribuir na formação para grupos específicos como, servidores técnicos e 

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

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

• Realização de Seminário Anual de Socialização de Conhecimento referente as 

temáticas de atuação do NEAABI/Unilab.  

 

 

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

construção de um site para apresentar tal material; 

- formação sobre Educação para Relações Étnico-Raciais voltada para servidores da 

UNILAB; 

- formação sobre Educação para Relações Étnico-Raciais voltada para lideranças de 

movimentos sociais , comunidades quilombolas e comunidades indígenas . 

- convênios com prefeituras nas regiões dos campus da Unilab para formação. 

- Seminário do NEAABI. 

 Além dos pontos supracitados, minha candidatura considera fundamental 

construir diálogos entre as/os associadas/os ao Núcleo para estabelecer as ações do 

NEAABI em consonância à uma proposta coletiva. 

 



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.  

 

Numa perspectiva de gestão colaborativa , nosso Plano de gestão está aberto a 

sugestões e críticas, de forma a 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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