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ATA DE 29/04/2013 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, as dezesseis horas, reuniu-se 

o GT na Sede da ASSUFRGS. Estiveram presentes os companheiros  Gladis Almirante, Gislaine 

Mariuda, Maria de Lourdes, Maria Luiza Ramos, Mario Pereira e Nara Costa. Justificaram 

ausência as companheiras Joana de Oliveira e Maria Schirlei. A sessão foi aberta com relatos: 1) 

Seminário de Políticas Sociais realizado pela FASUBRA no dia 25/4/2013 em Brasília. 

Participaram do evento os companheiros Nara e Mario que iniciou com a explanação detalhada 

feita por Tatiana Dias Silva, Técnica de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Coordenadora de 

Igualdade Racial do IPEA e da Coordenação de Igualdade Racial da Diretoria de Estudos e 

Políticas Sociais, que apresentou uma série de dados referentes ao ensino fundamental, médio 

e superior da população negra brasileira da última década - 1999 a 2009, que apontam, entre 

outras coisas, a redução da taxa de analfabetismo da população negra, com relação à 

população branca. Em sua fala, a Coordenadora de Igualdade Racial do IPEA, afirmou que se 

faz necessário, para além das cotas, "valorizar os aspectos que foram negligenciados da matriz 

África", quer versem sobre o familiar, o cultural, ou sobre a educação básica. Quanto à 

organização do V Encontro de Negras e Negros Técnicos Administrativos das Universidades 

Brasileiras, foram indicados os seguintes nomes para compor a Comissão Organizadora: Eloiz 

Guimarães (UFSM), Nara Costa (UFRGS), Balbino Cosme (UFMG), Aidil Alcoeres (UnB), Rogério 

Fidelis (UFMG), Rogério Silva (UFJF), Carlos Alberto dos Santos (SINTUR-RJ) , Noelma (UFS), 

Heloisa Helena (UFF) e os dois Coordenadores de Raça e Etnia da Federação, Charles Brasil e 

Sônia Baldez. (2) Participação da companheira Nara Costa no I Seminário Nacional – Mulheres 

Negras e a Universalização dos Direitos Sociais, organizado pela ONG Sempre Mulher. O evento 

foi realizado no Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo, na Rua dos Andradas, em Porto Alegre. 

Prosseguindo, o GT acatou a proposta de atividade para o dia 13 de maio, Dia Nacional de 

Combate a Discriminação Racial, apresentada pelo companheiro Mário, da apresentação do 

filme “Abolição” (1998), de Zózimo Bulbul, trata-se de um documentário que versa sobre os 100 

anos da farsa abolicionista, com entrevistas de militantes em defesa do povo negros, como 

Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez, entre outros. O filme será exibido as 14h30min na 

ASSUFRGS, seguido de debate. Na sequência, foi lembrado entre os presentes, o Curso de 

Extensão sobre Lideranças Negras e Identidade Étnica no RS, na Faculdade de Arquitetura, com 

inicio no dia 07 de maio próximo. A sessão foi encerrada às 17h30min. Eu, Nara Costa, lavrei a 

presente ata que será assinada por todos os membros presentes. 

 


