
Ações NEABI 2020



Membros NEABI



* Eventos online;

* Grupo de trabalho do núcleo;

* Atualização do Portífolio novos membros do edital 825/2019.

* Chamada Pública edital 406/2020 para seleção de novos membros: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1925-novos-membros-neabi-
resultado-preliminar ;

* Projeto AFROIF aprovado pelo Equidade Racial na Educação Básica: pesquisas aplicadas e artigo 
científicos: 
https://ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1835-neabi-tem-projeto-aprovado-
em-edital-equidade-racial-2 

* Participação no Grupo de Trabalho para definição de critérios e documentos para Banca de 
Heteroidentificação para seleção de discentes para ingresso nos cursos de Ensino Médio e 
Superior;   
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Grupos de Trabalho



* Discussão sobre os princípios norteadores da edição;
* Diálogo com pesquisadores externos, 

principalmente da área de estudos sobre as 
populações indígenas para produção de textos para 
o NEABI Indica 4;

* Coleta, leitura crítica, revisão e edição dos textos 
enviados para compor o material;

* Preparação para publicação.

GT: NEABI INDICA 4



* Estruturação do formulário para envio aos membros e 
servidores;

* Foram recebidas 117 ações por 21 servidores de 14 Câmpus;

* Atualmente está na fase de revisão técnica para posterior 
publicação;

GT: Dôssie 2018-2019



* Subgrupos: 

* SUAP> Dados> Estudantes matriculados em 2019 de todos os 
Câmpus; Separados por Câmpus e aplicados filtros; Em 
processo de elaboração relatório com levantamento Geral;

* Sites institucionais: Identificação das notícias sobre ações 
afirmativas nos sítios institucionais considerando Biênio 
2018-2019. Foram encontradas 252 notícias e elaborado um 
relatório: 

* Projetos de extensão, núcleos e coletivos: Extração de dados 
do SUAP e SIGPROJ dos projetos de extensão. Foi realizado 
contato com a PRE para obter dados dos projetos de ensino;

GT: Compilação e acompanhamento 
de dados de ações afirmativas 

https://docs.google.com/document/d/1KVrPi33-fBfxQpmUUceij40ih2c9jPWLJ_LpBhfbCjk/edit


- Discussão e desenvolvimento de ações e 
intervenções formativas nos Currículos de 
Referência afim de garantir as perspectivas das leis 
10.639/03 e 11.645/08

- Elaboração de Parecer sobre os Perfis de Egresso e 
Objetivos de Curso desenvolvidos para os cursos da 
Educação Básica

- Realização de Webinar formativo

GT: Temática étnico-racial nos 
currículos de referência

https://www.instagram.com/p/CBoCyd0J_AZ/


* Discussão sobre as edições anteriores do concurso e 
necessidades de ajustes para ampliar a participação;

* Construção de novo edital que contemple etapa formativa 
do concurso, voltada às/aos docentes, sobretudo, de Língua 
Portuguesa e Artes, sobre as literaturas africanas, 
afro-brasileira e indígena;

* Planejamento para realização do concurso e formação para o 
ano de 2021.

GT: Concurso Literário



Grupo de Trabalho desenvolvido para discutir a realização do 
ENNEABI ( previsto para o ano de 2020), sediado pelo IFSP. 
Com o adiamento do evento, a perspectiva atual é de discutir a 
realização do mesmo no ano de 2021, de forma virtual.

GT: ENNEABI



Grupo de Trabalho iniciado para discutir a construção 
de um número do NEABI Indica, voltado para 
Tecnologias.

GT: Tecnologia



* Administração das redes sociais Instagram e Facebook do Núcleo;

* Divulgação das ações, projetos e informações nas redes sociais do Núcleo: Facebook e Instagram;

* Produção de material informativo  para divulgação no site oficial do IFSP;

* Produção de material visual para as publicações nas redes sociais;

* Contato com a mídia externa quando necessário;

* Produção de notícias para divulgação interna e externa;

* Foram realizadas 75 publicações no ano de 2020;

GT: Comunicação

https://www.instagram.com/neabi_ifsp/
https://pt-br.facebook.com/neabiifsp/


● Existem discentes negros de Arquitetura e 
Urbanismo? Giselly Barros Rodrigues (São Paulo) 
(PIBIFSP);

● Projeto de aperfeiçoamento interno: enegrecendo 
as referências De: Rosa Amélia Barbosa (Ilha 
Solteira);

● Clube de Leitura Ubuntu.  Valquíria Tenório (Matão)

GT: Programa NEABI/NUGS



GT: COPENE

Grupo de Trabalho desenvolvido para discutir, e concretizar,  a 
participação do NEABI/IFSP na organização do IV COPENE 
-Sudeste 2021, que será sediado pela UNICAMP.



Maio/2020



Criação de conta Instagram

* Inauguramos nossa 
página no Instagram 
com esse vídeo que é 
uma criação dos 
membros do NEABI-IFSP 
onde os mesmos 
declamam um resumo 
da carta aberta que foi 
divulgada para toda 
comunidade acadêmica. 



Carta Abera (Pandemia e Vulneráveis)

* Essa carta descreve a 
necessidade de pensarmos nas 
populações afro-brasileiras e 
indígenas que vivem em 
grande vulnerabilidade social e 
são os principais alvos nesse 
momento de pandemia, seja 
dentro ou fora do ambiente 
acadêmico.

* Link: 
https://www.instagram.com/p/
CAu0brrpbjI/ 

https://www.instagram.com/p/CAu0brrpbjI/
https://www.instagram.com/p/CAu0brrpbjI/


Reunião membros NEABI



Manifestação sobre o Caso George 
Floyd

* George Floyd, um homem 
negro que foi assassinado 
por asfixia por um policial 
branco. A morte 
repercutiu no Mundo e  
gerou manifestação, 
indignação e reflexão 
sobre as circunstâncias da 
sua morte.



V Semana da Diversidade: Diálogo e 
Acolhimento (Câmpus Bragança Paulista)



Atividades Junho/2020



Gestão Educacional: Reflexos para o 
pós-pandemia



Diálogo com a Editora Malê (RJ) 
sobre literatura negra



Conhecimento contra preconceito



Educação e exclusão social em tempos de 
Pandemia



Cine debate “A Espera”



Alternidade e questão indígena face a 
pandemia sob olhar das humanidades



Pronunciamento NEABI Reunião 
CONSULP por Caroline Jango



Vidas Negras Importam



Racismo Estrutural e lugar de fala



Educação Antirracista



Cine debate “O Povo Brasileiro”



George Floyd: Racismo movimentos 
sociais no contexto da pandemia



Roda de Leitura: Americanah



Grupo de Pesquisa “ Política Públicas 
em Educação: trabalho e formação”.



Cine debate: Yzalú: Rap, Feminismo e 
Negritude



Encontro Formativo 



A implementação das leis 10.639/03 e 
11.645 nos currículos de Referência do 

IFSP

Link: https://youtu.be/QOFB3RuJSjk 

https://youtu.be/QOFB3RuJSjk


A presença do negro na Literatura 
Brasileira



Ciclo de debates: Preta Literatura



Julho/2020



Vozes silenciadas: sobrevivendo no 
Inferno Racionais mc´s



Reunião Geral



Educação Antirracista



Agosto/2021



Análise de conjuntura: a questão 
negra na atualidade



As experiências do NEABIs do IFSC e do IFSP no 
combate ao racismo na contemporaneidade



Webinar: 5 anos de NEABI: avanços e 
desafios



Webinar: Acessibilidade  e reeducação 
das relações étnico-raciais



Webinar: Arte, ciência e corpo na 
perspectiva da reeducação das relações 

étnico-raciais



Cine debate: Casca de Baobá



Webinar: A consolidação da Lei 
10.639/03 no ensino da ciência e 

tecnologia



Webinar: Raça e Gênero: a 
interseccionaliade no espaço 

educativo



Roda de Conversa sobre pequeno 
manual antirracista 



Setembro/2020



Práticas pedagógicas para construção 
de uma educação antirracista



Mulheres negras nas ciências



Novembro/2020



IX Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia



Semana da Consciência Negra e da 
Diversidade 2020 (Itaquaquecetuba)



Reunião Mensal



V Encontro da Diversidade do IFSP 
Araraquara



Cine debate: “Pantera Negra”



(Re)existência negra: olhares Ubuntu 
(Matão)



V Semana da Consciência Negra 
(Hortolândia)



Jornada da Consciência Negra 
(Registro)



Roda de Conversa no dia da 
Consciência Negra (Jacareí)



Consciência Negra 
(Bragança Paulista)



Miosótis: cotidiano das lavadeiras



Diálogos com estudantes pretas da 
Pedagogia (Presidente Epitácio)



Ser cientista negro no Brasil: ciência 
como espelho da sociedade



Mensagem oficial do NEABI



Novembro Negro (Guarulhos)



Consciência Negra e a atuação do 
NEABI (Votuporanga)



Dezembro/2020



Segunda Literária com Michel Dias



Última reunião do ano


