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ATA DE 04/04/2013 

 

As 16 horas do dia 04 de abril de 2013, no Auditório da ASSUFRGS, reuniu-se o Grupo de 

Trabalho de Políticas Sociais e Antirracismo, contando  com a presença dos companheiros: 

Gilson Santos da Silva, Janaina Cecilia da Rosa, Joana de Oliveira, Maria Antonieta Xavier,  

Maria de Lourdes Ambrosio, Maria Schirley, Mario Pereira e Nara Costa. A sessão foi aberta 

com os seguintes relatos do compaheiro Mario Pereira: 1) Plenaria da FASUBRA, do período de 

8 a 10/03)  onde foi aprovada a realização de Seminário da Coordenação de Raça e Etnia para 

o dia 25/04, com sinalização de data para o V Encontro de Negros de Negras, previsto para o 

período entre 15 de maio e 15 de junho de 2013, assim como a composição da Comissão de 

Organização. 2) Curso de extensão organizado pela Secretaria da PROREXT: Lideranças Negras 

e Identidade Étnica do RGS, com programação de encontros nos dias  07 de maio , 05 de 

junho,  nove  de agosto  e 10 de setembro de 2013 na Reitoria. Relatos Nara Costa: 1) Aula 

inaugural dia 03/05 – 9h30 – Salão de Atos (aberta ao público) da Profa. Iolanda de Oliveira 

(UFF) com o tema “Formação de Professores para Diversidade Etnico-Racial; - Seminário 

Nacional  Mulheres Negras e a Universalização dos Direitos Sociais dia 11/04 – das 8h as 

18h30min no Centro Cultural da CEEE Erico Veríssimo (Andradas, 1223) Inscrições pelo fone 

3344.9591 – ou email: mulheresnegrasdireitosociais@gmail.com (RG,CPF,profissão e fone). 

Quanto ao ponto de pauta especifico: Seminário da Fasubra do dia 25 de abril. Foi levantada a 

proposta de 2 pessoas participarem. O GT aprovou a proposta acima, onde foram sugeridos os 

nomes de Mario Pereira e Nara Costa. A próxima reunião do Grupo de Trabalho ficou para dia 

15 de março de 2013, as 17 horas, onde sera discutido o cronograma de atividades para o 

primeiro semestre de 2013. A companheira Maria Antonieta sugeriu que fosse criado GT 

diversidade, que abrange diversos seguimentos como Políticas Sociais e Gênero, 

disponibilizando, ainda, o plano de lutas da Federação. As 17h22 foi encerrada a reunião. Eu, 

Nara Costa, lavrei esta ata. 
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