
 
Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) 

Convite ITA : acolhimento e acompanhamento de cotistas 
November 14, 2018 

Prof Cleber Vieira: 

Tendo em vista que o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está aderindo pela             
primeira vez ao sistema de cotas raciais em seu vestibular, e que a primeira fase do                
vestibular no ITA acontecerá no dia 23/11/2018, temos a expectativa que a            
instituição receberá 22 alunos cotistas no ano de 2019 vindo de diversas regiões do              
país. 

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através de sua Assessoria de             
Politicas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e seu Conselho Municipal de            
Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, preocupados que estes alunos sofram           
tratamento discriminatório e dificuldade de adaptação em nosso município, estão          
discutindo estratégias de acolhida e apoio a estes Iteanos Cotistas. 

Deste modo planejamos com a Reitoria uma visita à instituição tanto para            
conhecermos as instalações como realizar uma roda de conversas com servidores           
sobre Cotas Raciais. Esta visita acontecerá no dia 14/11/2018 às 10h00, com a             
presença do Secretário Nacional de Politicas de Promoção da Igualdade Racial           
Senhor. Juvenal Araújo. 

Importante informar que a equipe que acompanhará o Secretário Nacional na visita            
ao INPE será composta por representantes da Prefeitura Municipal (Secretarias:          
Governo, Educação, Apoio Social ao Cidadão e Assessorias: Politicas Pública de           
Juventude, de Politicas Públicas de Promoção da Igualdade Racial); Comissão de           
Igualdade Racial da OAB e Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e             
convidados como a professora Zuleika Stefânia Sabino Roque e outros. 

Considerando a importância dos Núcleos de Estudos Afro Brasileiros principalmente          
nas universidades paulistas, temos a satisfação de convida-lo para integrar a           
comitiva que realizará a visita do Instituto Tecnológico Aeroespacial e também nos            
auxiliar na construção de um cronograma de apoio aos estudantes. Sua presença            
será de grande importância para todos nós. 

Aproveito para convida-lo a participar no mesmo dia às 14h na Câmara Municipal do              
I Seminário Regional de Enfrentamento ao Racismo Institucional, cujo palestrante          
será o Secretário Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Sr. Juvenal Araújo. 

Certa da atenção e retorno, agradecemos. 

Edna Gomes 

 



 

 


