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ATA  DE 27/05/2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, as dezesseis quatorze horas e 

trinta minutos, reuniu-se o GT na Sede da ASSUFRGS. Estiveram presentes os companheiros 

Gladis Almirante, Joana de Oliveira, Maria de Fátima Andrade, Maria Luiza Ramos, Mario 

Pereira e Nara Costa. As companheira Maria de Lurdes e Janaina da Rosa justificaram sua 

ausência. A sessão teve início com informe do companheiro Mario, sobre sua participação 

primeiro encontro do Curso de Extensão sobre Lideranças Negras, da PROREXT/UFRGS. A 

conferência inaugural contou com a participação de Elisa Larkin Nascimento, viúva do 

historiador Abdias Nascimento, que foi um dos maiores defensores da cultura e luta contra a 

desigualdade da população afrodescendente no Brasil, falecido em maio de 2011. O próximo 

encontro será dia 05 de junho próximo. A Companheira Nara informou sobre a chamada da 

comissão de organização do Encontro Nacional de Negros e Negras, pela FASUBRA, nos dias 3 

e 4 de junho, em Brasília. Prosseguindo, o grupo discutiu e aprovou a realização, pelo GT, da 2ª 

Edição do Projeto “Negros e Negras que constroem a Universidade”. Trata-se de uma 

exposição de fotos dos afrodescendentes de diversos setores da UFRGS. Esta nova edição, que 

pretende iniciar em junho, abrangerá além dos quatro Campi (Vale, Central, Olímpico, Saúde), 

incluirá a Estação Agronômica, Ceclimar e UFCSPA. Esta atividade servirá também, para 

divulgar o Grupo de Trabalho. Ao finalizar, foi aprovada a confecção de 100 camisetas do GT, 

nos moldes semelhantes aos modelos anteriores. Na próxima reunião, dia 10/06 – às 

16h30min, serão apresentadas as sugestões de modelos e gravuras, após aprovação, o 

orçamento que será apreciado na reunião de Coordenação da ASSUFRGS. A sessão foi 

encerrada às 18h00min. Eu, Nara Costa, lavrei a presente ata. 

 


