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RELATÓRIO NARRATIVO ABPN 

 

REFLEXÃO GERAL 

 

O presente relatório narrativo (setembro de 2015 a agosto de 2016) pretende 

expor as ações da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), 

apontando para a importância do apoio da Fundação Ford na consolidação de suas 

articulações. 

 No âmbito administrativo, mantemos uma estrutura operante com a admissão de 

duas colaboradoras, contadora e advogada, bem como a manutenção quadrienal de uma 

equipe editorial para a Revista eletrônica da ABPN. Como de praxe, realizamos 

reuniões, encontros e parcerias entre a ABPN e instituições estratégicas em torno da 

temática das relações étnico-raciais, dos estudos africanos e da diáspora, em especial, 

para a manutenção e construção de políticas públicas voltadas para estas populações. 

Alguns eventos realizados foram fundamentais para o nosso fortalecimento 

institucional, como é o caso da concretização do o IV Encontro Nacional do 

CONNEABS e o II Copene Cento-Oeste ocorridos respectivamente em outubro e  

novembro de 2015. 

A organização dos seminários regionais da ABPN, prioridade em seu 

planejamento, foram fundamentais para a troca das experiências acadêmicas entre os 

associados e associadas, contando com a realização de 3 (três) seminários/encontros 

regionais ao longo de 2015, cujo período do relatório abrange o ultimo realizado, o 

Copene Centro-Oeste, coordenado pela Profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Felice 

(UNB/APNB). Este evento, bem como os demais, foi realizado com a finalidade de 

atender demandas de nossos/as associados/as que lutam pelo fortalecimento e 

reconhecimentos de suas ações e pesquisadores regionais, na elaboração de um 

cronograma de encontros e pesquisa e de uma agenda de diálogos por região. 

Demos continuidade da parceria com os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros de 

todo o país, acreditando ser este um importante mecanismo de consolidação de uma 

agenda conjunta, envolvendo estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas e 

mobilização de editais voltados para as populações negras junto às agências de fomento. 

Da mesma forma, a diretoria comprometeu-se a uma agenda de diálogo com as agências 

governamentais (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, 

Fundação Cultural Palmares, Conselho Nacional de Educação, Ministério das 

Comunicações e Ministério da Saúde) realizando algumas reuniões para articulação de 



 

 

parcerias, bem como a participação em diferentes encontros promovidos por estas e 

outras entidades voltadas a políticas públicas, fomento e pesquisa. Além disso, 

mantemos a associação no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(CNPIR-SEPPIR); Comissão Técnica Nacional de Diversidade para assuntos 

relacionados à Educação dos Afro-brasileiros (CADARA-MEC); Grupo de Trabalho 

Inclusão Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); Comissão de Acompanhamento da Política de Cotas nos Institudos Federais 

de Educação (MEC); Comitê Técnico de Saúde da População Negra (MS); Leitor 

Crítico (BNCC–MEC); e Membros em participação de editais (SEPPIR–PNUD- 

SINAPIR).  

Após a reformulação do site da associação, tivemos um espaço mais voltado as 

demandas atuais da ABPN, envolvendo uma maior proximidade com a agenda da 

associação e sua comunicação com a rede de filiados e filiadas, onde publicamos os 

catálogos do perfil de associados/as dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, livros 

digitais organizados pela associação, artigos enviados por colaboradores sobre relações 

étnico-raciais, relatórios, memórias e atas das reuniões da diretoria da ABPN. Além 

disso, as mídias sociais e o espaço destinado às notícias no website permitem 

comunicações contínuas com o público. 

Do setembro de 2015 até o presente momento, a ABPN lançou três edições de 

sua Revista quadrimestral compostos por dossiês temáticos, na qual lançará outro 

número até o dia 31 de outubro de 2016. A Revista ABPN recebe constantemente 

inúmeros artigos de acordo com a temática de interesse das populações negras. Estes 

trabalhos são avaliados por pareceristas Ad Hoc, sob o sistema duplo cego. Tivemos ao 

todo, neste período (setembro de 2015 a agosto de 2016), a publicação de 3 números 

compostos por 54 artigos; 2 resenhas; 3 apresentações e 3 editoriais. A Revista está 

sendo constantemente publicada em 4 idiomas (Português, Inglês, Francês e espanhol). 

Neste momento, no sentido de otimizar a classificação e qualificação da revista, 

estamos trabalhando para indexa-la e atualiza-la conforme os parâmetros da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

ATIVIDADES 

 

Manutenção administrativa 

 



 

 

Através do apoio da Fundação Ford a diretoria usufruiu de uma equipe de 

profissionais responsáveis pelo andamento de questões administrativo-financeiras, bem 

como de elaboração e gestão de projetos, secretaria da revista eletrônica, gestão do site e 

mídias sociais e consolidação de acordos de cooperação, permitindo maior atuação da 

ABPN em diferentes âmbitos e instâncias. As reuniões avaliativas da direção executiva 

foram realizadas presencialmente e virtualmente através da ferramenta Skype. 

 

Parcerias com os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB’s 

 

A ABPN compreende os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros como os 

principais atores na luta pela igualdade racial dentro das Instituições de Ensino 

Superior, sobretudo por seus esforços em pesquisas, atividades de ensino e ações 

extensionistas para a comunidade, particularmente na a formação inicial e continuada de 

professores e professoras da educação básica, e por desenvolver ações para a 

implementação das Leis Federais 10.63903 e 12.711/2012, nesse sentido, temos 

dialogado e articulado ações conjuntas com os mais de 150 NEAB’s espalhados por 

todo Brasil.  

O Prof. Dr. Wilson Roberto de Mattos, diretor de Relações Institucionais da 

ABPN, integra a coordenação do Consórcio Nacional de Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros (CONNEABS), uma rede de articulação nacional composta por instituições 

de ensino superior cuja ideia central é atuar no campo do ensino, pesquisa e extensão 

com ações voltadas para a promoção da igualdade e da diversidade. Além disso, A 

ABPN oferece suporte a rede mantendo em seu website uma página específica para os 

NEABS, divulgando os contatos e coordenadores atuais dos núcleos de modo a integra-

los e divulga-los para seus associados e associadas.  

Entre os dias 13 e 16 de outubro de 2015 em São Luíz-MA foi realizado o IV 

Encontro Nacional do CONNEABS / Encontro Comemorativo dos 30 anos do 

NEAB/UFMA / II Jornada Internacional de Ciências Sociais com o tema “Diálogos 

Diaspóricos: Diversidade e Identidade” evento organizado pelo Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão (NEAB-UFMA) em parceria 

com a ABPN. O evento O evento contou com a participação de mais de 500 inscritos 

vindos de diferentes países como Moçambique, Haiti, Estados Unidos, Colômbia e 

Portugal. A programação contou com palestras, mesas-redondas, conferências, grupos 

de trabalhos e pesquisadores de renome internacional e marcou por representar um 



 

 

espaço significativo de debates, reflexões e proposições em torno da produção 

intelectual sobre a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, ampliando a 

articulação entre os pesquisadores e pesquisadores do vinculados ao CONNEABS e 

estimulando a produção de pesquisas conjuntas entre os/as investigadores/as 

africanos/as e os/as da diáspora. 

 

Figura 1. Logo do IV Encontro Nacional do CONNEABS 

 

Fonte: www.30anosneabufma.com.br 

 

Áreas do conhecimento 

 

O fortalecimento e a consolidação das áreas do conhecimento fomentado pelos 

pesquisadores/as congregados/as sempre foi um objetivo contínuo da ABPN, diante 

disso a diretora das áreas acadêmicas profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Filice e demais 

membros da diretoria elaboraram uma normativa das áreas da ABPN para orientar e 

organizar as ações conjuntas entre os/as pesquisadores/as.  

Através de do diálogo por meio das redes online, especialmente grupos de e-

mails vinculados aos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros organizamos alguns grupos 

de trabalho sob o âmbito de temas emergentes no pais. O principal deles foi o Grupo de 

Trabalho transformado em Comissão de Verificação em Concursos Públicos e 

Processos Seletivos cujos membros reuniram-se no dia 10 de outubro deste ano em São 

Paulo para discutir e sistematizar uma orientação normativa para a criação de comissões 

de verificação em concursos públicos e processos seletivos para as instituições e 

empresas publicas. 

 



 

 

Figura 2. 1ª Reunião da Comissão de Verificação em Concursos Públicos e 

Processos Seletivos 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/paulino.cardoso1966/ 

 

Estamos no momento de preparativos para as reuniões das seguintes áreas e 

grupos de trabalho no próximo Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as – 

COPENE: Área da Educação; Área das Ciências Sociais; Área da Psicologia; Área da 

Literatura; Área Memoria e Patrimônio; GT de Ciência e Tecnológicas; GT de 

Comunicação, Linguagens e Mídias; GT de Geografia Africana e da Diáspora; GT de 

Políticas Públicas; GT Comissões de Verificação; GT Saúde da População Negra.   

 

Congressos ABPN 

 

II Copene Cento-Oeste  

De 04 a 08 de novembro de 2015 ocorreu em Brasília, O II Congresso de 

Pesquisadores/as Negros/as da Região Centro-Oeste - II COPENE-CO realizado em 

parceria com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB/UNB) e o Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Políticas Públicas, História, Educação das Relações Raciais e de Gênero 

(GEPPHERG). Este Copene regional trouxe como tema “Diálogos e perspectivas sobre 

a questão racial no Brasil”, promovendo discussões sobre os processos de produção e 

difusão de conhecimentos ligados às lutas históricas empreendidas pelas populações 

negras nas mais diversas esferas institucionais e áreas do conhecimento. 



 

 

 

Figura 3. Logo II Copene Cento-Oeste 

 

Fonte: http://sernegraifb.wix.com/ 

 

 

IX Copene  

A diretoria da ABPB vem organizando desde 2015 juntamente com a 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do Centro de Estudos, 

Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia (CEPEGRE) o IX Copene - 

Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as. Este evento cujo tema é traz  

“Novas Fronteiras da Intolerância Racial: velhas práticas de discriminação e novos 

espaços – universo web” tem como objetivo geral reunir pesquisadores/as negros/as 

para discutir, apresentar, ampliar e avaliar as ações e estratégias de combate ao racismo, 

às políticas públicas direcionadas à população negra brasileira e as produções científico-

acadêmicas elaboradas nas últimas décadas, traz como tema “Novas Fronteiras da 

Intolerância Racial: velhas práticas de discriminação e novos espaços - Universo Web. 

O evento será realizado de 23 a 28 janeiro de 2016 na unidade sede da UEMS, em 

Dourados, e no momento esta com inscrições abertas através do site 

http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/ixcopene  

 

Figura 4. Logo IX Copene 

http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/ixcopene


 

 

 

Fonte: http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/ixcopene  

 

Relações Internacionais 

 

Tendo como pauta fundamental de gestão as relações internacionais da 

associação, a diretoria da ABPN articulou-se de modo a ampliar nossa presença nas 

principais redes e congregações da luta antirracista mundial. A ABPN passou a 

representar o Brasil na Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, 

Racismo y Xenofobia en América Latina (Red INTEGRA - http://redintegra.org/) uma 

rede cujo objetivo e combater o racismo e a xenofobia através de pesquisa, gerando 

novos conhecimentos da academia e outros conhecimentos, formação de recursos 

humanos e de colaboração horizontal com organizações da sociedade civil, líderes 

comunitários e públicos, sociais e instituições privadas. Em parceria com a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade de Pretória, caminhamos 

para a construção de uma rede Sul-Sul de Educação.  

No próximo Copene a ser realizado em janeiro de 2017, a ABPN juntamente 

com pesquisadores/as negros/as brasileiros/as, colombianos/as e argentinos/as está 

organizando a assembleia de fundação da Asociación de Investigadores/as Negros/as de 

América Latina y el Caribe. A INALC foi lançada durante a realização do II Copene Sul 

no dia 23 de julho 2015 e surge com o intuito de estabelecer um espaço de diálogo, 

coordenação e cooperação entre os diferentes atores acadêmicos, centros de pesquisa, 

universidades e seus docentes, com foco na promoção dos Direitos Humanos da 

população negra na América Latina e no Caribe. Esta nova associação ampliará o 

dialogo e cooperação de pesquisadores/as negros/as e instituições antirracistas em toda a 

http://redintegra.org/


 

 

América Latina, contribuindo para o fortalecimento e consolidação de ações para a 

promoção da igualdade no cone sul.  

 

Figura 5. Lançamento da INALC 

 

Fonte: http://2copenesulcuritiba.blogspot.com.br/ 

 

Com o intermédio da representante Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva a ABPN associou-se em 2015 a World Education Research Association (WERA), 

uma associação internacional que congrega associações de pesquisa em educação 

visando o avanço das investigações em educação enquanto um campo científico e 

acadêmico. De 08 a 10 de setembro deste ano em Whashington-DC, o presidente da 

ABPN, prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso esteve presente na reunião anual 

da WERA preparatória do encontro de maio de 2017, da Associação Mundial de 

Pesquisa em Educação. A presença da ABPN neste evento foi fundamental para pautar 

nossa agenda de combate ao racismo, xenofobia e intolerâncias correlatas na educação. 

 

Figura 6. Presentes na Reunião Anual da Associação Americana de Educação – 

AERA 

 



 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/paulino.cardoso1966/  

 

Controle Social 

 

Continuamos a dar prosseguimento à presença da associação nos principais conselhos e 

comissões governamentais de espaços de controle social voltados para formulação de 

políticas de promoção da igualdade racial são eles: Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (CNPIR-SEPPIR); Comissão Técnica Nacional de Diversidade para 

assuntos relacionados à Educação dos Afro-brasileiros (CADARA-MEC); Grupo de 

Trabalho Inclusão Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES); Comissão de Acompanhamento da Política de Cotas nos Institudos 

Federais de Educação (MEC); Comitê Técnico de Saúde da População Negra (MS); 

Leitor Crítico (BNCC–MEC); Membros em participação de editais (SEPPIR–PNUD- 

SINAPIR).  

A atuação da Diretoria da ABPN também implicou em diferentes ações 

institucionais, entre as quais gostaríamos de destacar: Editais Abdias do Nascimento de 

Mobilidade Internacional; Regulamentação da Lei de Cotas; Comitê de 

Acompanhamento da Lei de Cotas; Decreto Ações Afirmativas na Pós-Graduação; Lei 

de Cotas no Serviço Público Federal; Inclusão do Quesito Cor no Currículo Lattes; 

Fortalecimento Linha 11 – PROEXT – SESU – MEC; Edital PNUD – SEPPIR – 

Fortalecimento NEABS – SINAPIR; Diálogo JAPER – Saúde da População Negra. 

 



 

 

Política de Comunicação 

 

Website/Boletim  

Com o apoio da Fundação Ford realizamos em 2014 a reconfiguração do website 

da ABPN http://www.abpn.org.br/novo/ que nos permitiu através deste espaço manter a 

difusão e divulgação de itens de interesse de pesquisadores/as e intelectuais negros/as 

no Brasil. A alimentação/gestão do site é realizada diariamente pelas assistentes 

administrativas que divulgam as ações da ABPN, promovem a campanha de filiação e 

pagamento da anuidade, divulgam informações relativas à África e Diáspora, entre 

outros.  

Para além de pontos de acessos fundamentais tais como Institucional, 

Publicações (Revista e biblioteca digital), Eventos, Agenda, links interessantes e Fale 

conosco e Fale com o presidente, o site também permitiu uma maior interação entre a 

ABPN e seus associados por meio do Boletim ABPN lançado pelo sistema de maneira 

eventual com informes e notícias das ações da associação. Outros usuários que não 

sejam filiados também podem receber nossos boletins e notícias da associação 

realizando o cadastro no link “Receba as novidades”. 

 

Figura 7. Website da ABPN 

 

 

Fonte: http://www.abpn.org.br/novo/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.abpn.org.br/novo/index.php/institucional/coordenadores-neab-s
http://www.abpn.org.br/novo/index.php/institucional/coordenadores-neab-s
http://www.abpn.org.br/novo/
http://www.abpn.org.br/novo/


 

 

Figura 8. Website da ABPN em versão mobile 

 

Fonte: http://www.abpn.org.br/novo/ 

 

Facebook  

A política de comunicação da ABPN passou a dar atenção também a suas mídias 

nas redes sociais, em especial sua página no Facebook publicando diariamente notícias 

de interesse na temática africana e afro-brasileira para toda a comunidade. A página 

conta hoje com um total de 3820 curtidas, em que nossas publicações alcançam (em 

visualização) quase 4000 pessoas envolvidas diretamente (visualização, curtida e 

compartilhamento) em torno de 400 pessoas a cada item divulgado. Interagimos assim o 

website e a página no Facebook da ABPN, divulgando para os filiados e filiadas 

noticias da própria associação e oportunidades para os(as) pesquisadores(as).  

 

Figura 9. Página no Facebook da ABPN 

http://www.abpn.org.br/novo/
https://www.facebook.com/abpn.org.br/posts/921425814622666
https://www.facebook.com/abpn.org.br/posts/921425814622666


 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/abpn.org.br/ 

 

Twitter  

No primeiro semestre de 2016 criamos também nossa página no Twitter, com a 

finalidade de ampliar nossos canais de comunicação e aproximar os(as) associados(as) 

da ABPN. 

 

Figura 10. Página no Twitter da ABPN 

 

Fonte: https://twitter.com/abpnassociacao 

 

Revista Acadêmica 

 

A ABPN já lançou 19 (dezenove) edições de sua revista, atualmente recebendo 

artigos para vigésima primeira edição, visto que a vigésima encontra-se em editoração. 

São milhares de acessos de interessados/as de diferentes países vindos das Américas, da 

África e da Europa, que leem as edições publicadas e submetem manuscritos 

acadêmicos para ser publicados por nosso periódico.  

Lançamos, desde setembro de 2015, com auxílio da Fundação Ford, três 

números da Revista compostos pelos seguintes dossiês “Questões Étnico-Raciais e 

https://www.facebook.com/abpn.org.br/posts/921425814622666


 

 

Linguagens” organizado pelas professoras Dra. Maria Cristina Giorgi (CEFET/RJ), Dra. 

Liana de Andrade Biar (PUC-Rio) e pelo professor Dr. Roberto Carlos da Silva Borges 

(CEFET/RJ); “Educação, Quilombos e Ensino de História: paradigmas e propostas” 

organizado pelo prof. Dr. Flávio Gomes (UFRJ) e pela profa. Dra. Cândida Soares da 

Costa (UFMT); e o dossiê “Estudos sobre o Negro em Educação” organizado pelo prof. 

Dr. Julvan Moreira de Oliveira (UFJF) e pela profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho 

(UFPA). O aumento de parcerias com os pesquisadores/as negros/as e antirracistas e 

núcleos de pesquisas da temática africana e afro-brasileira resultaram na publicação 

destes dossiês que tem qualificado e ampliado à presença e importância da Revista da 

ABPN na divulgação do conhecimento cientifico acerca de temas de interesse das 

populações negras.  

Neste momento estamos finalizando um novo número de artigos livres a ser 

lançado até o fim de outubro 2016, bem como se encontra em andamento também os 

dossiês “Dossiê Biografias e intelectuais negros” organizado pelo prof. Dr. Flávio 

Gomes a ser lançado em de fevereiro de 2017 e “Ciência Negra: Experiências nos 

Currículos de Química, Física, Matemática e Biologia” organizado pela profa. Dra. 

Anita Benite a ser lançado em junho de 2016. Também realizamos a filiação da Revista 

da ABPN na Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC), tendo como foco a 

capacitação de nossa equipe e qualificação da revista tendo em vista as indexações. 

Tivemos ao todo, neste período (setembro de 2015 a agosto de 2016), a 

publicação de 3 números compostos por 3 dossiês, 54 artigos; 2 resenhas; 3 

apresentações e 3 editoriais. Na atual conjuntura da ABPN, a Revista constitui ação 

ligada às tarefas da equipe editorial, renovada neste segundo semestre de 2016 tendo a 

coordenação editorial sob responsabilidade da profa. Dra. Tânia Mara Pedroso Müller; e 

demais editoras profa. Dra. Maria Aparecida Lopes e profa. Dra. Ellen de Lima Souza, 

com amplo suporte de uma funcionaria da ABPN, Ana Júlia Pacheco, contratada com 

recursos da Fundação Ford para desenvolvimento administrativo e editorial da 

associação e Revista. 

 

Figura 11. Website da Revista ABPN 

 



 

 

 

Fonte: http://www.abpn.org.br/Revista/ 

 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

As atividades narradas neste relatório do período de setembro de 2015 a agosto 

de 2016 configuram e finalizam as diretrizes gerais pensadas no inicio da proposta da 

parceria com a Fundação Ford.  

Buscamos através dessas ações, fortalecer e consolidar a ABPN na academia 

como associação de múltiplas áreas do conhecimento centrada nos estudos das relações 

étnico-raciais, experiências da população negra no Brasil e no mundo; estabelecer novas 

parcerias com instituições nacionais e internacionais sejam elas públicas ou privadas, de 

ensino superior ou básico; auxiliar seus associados e suas associadas em suas 

qualificações acadêmicas, contribuir com os movimentos sociais negros, ONGs e 

governo na elaboração de projetos voltados a diversidade cultural, gênero, racial, étnica 

e social; ampliar a presença da ABPN nos espaços federais de gestão de políticas públicas 

de interesse da população negra em nosso país, de modo a promover atividades que 

contribuam para aprimorar e ampliar as políticas de ação afirmativa, especialmente, aquelas 

voltadas ao enfrentamento da sub-representação de afro-brasileiros.  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 


