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O ano de celebração dos 15 anos do CONNEABs é também um ano de severos               
desafios aos Núcleos de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Em 2019, participar           
da construção de uma agenda de política científica para o Brasil na perspectiva             
negra é uma discussão que deve permanecer no horizonte estratégico de todxs. 

É preciso lembrar que os primeiros NEAB’s foram constituídos em um momento de             
luta por políticas de igualdade racial, as quais, paulatinamente, se consolidaram em            
normas que legislam sobre a educação nacional. Muitos NEAB’s surgiram depois, já            
em sincronia com os efeitos das históricas lutas do movimento negro que resultaram             
em uma presença maior da população negra no mundo acadêmico, seja na            
condição de docentes ou de estudantes de graduação e pós-graduação. 

O CONNEABs foi criado em 2004, durante o III COPENE, realizado na Universidade             
Federal do Maranhão. Talvez, como justo impacto da então recém decretada lei            
10.639/03, dentre seus objetivos, o CONNEABs propunha-se a acompanhar e          
avaliar, subsidiar e estimular de forma multidisciplinar e interinstitucional as          
diretrizes nacionais para implementação da educação das relações étnico-raciais e          
para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 

Desde então, as políticas de ações afirmativas e das políticas de igualdade            
definiram um novo panorama para a educação e desenvolvimento científico no país.            
Com efeito, para além das universidades, surgiram outros NEABs e grupos           
correlatos e, hoje, já são notórias realidades nas instituições de ensino básico,            
técnico e tecnológico do país. Aos NEABs, NEABIs e Grupos Correlatos surgiram            
também outras demandas acadêmicas e políticas, dentre os quais, podemos citar: o            
acesso e a permanência da população negra estudantil nas universidades; maior           
presença de negrxs em cursos de pós-graduação; a consolidação da área de            
estudos afro-brasileiros e africanos em suas múltiplas definições e existências na           
forma de disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas em cursos de graduação e, no             
caso da pós-graduação, na forma de linhas de pesquisa ou programas específicos;            
e não se pode deixar de mencionar a importância da instalação das comissões de              
heteroidentificação nos processos seletivos das instituições públicas de ensino. 

Assim, no simbólico ano em que celebramos 15 anos do CONNEABs; pautados            
pelos desafios da conjuntura atual; e conforme deliberado no Encontro de NEABs            

 



 

ocorrido no dia 14/12/2018, deliberação esta ratificada nos termos aprovados pela           
Assembleia Geral da ABPN de 16/10/2018, realizada no âmbito do X COPENE            
(UFU-Uberlândia): 

- Convidamos todos os membrxs de NEABs, NEABIs e  

Grupos Correlatos das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul para           
participar do II ENCONTRO NACIONAL DO CONNEABs, que será realizado nos           
dias 15 e 16 de julho na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), município             
de Jaguarão, Rio Grande do Sul. 

- Solicitamos a atualização dos dados do seu NEAB, NEABI ou Grupo Correlato             
preenchendo o formulário do link: https://goo.gl/forms/SWhD60NUPHCdDFkh2 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Nicéa Quintino (UFU) 

Presidenta da ABPN 

Prof. Dr. Cleber Santos Vieira (UNIFESP) 

Coordenação Nacional CONNEABs 

Diretoria de Relações Institucionais da ABPN 

Profa. Dra. Silvani dos Santos Valentim (CEFET-MG) 

Coordenação Nacional CONNEABs 

Prof. Dr. Delto Felipe (UEM) -  

Coordenação CONNEABs Região Sul 
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