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Resumo
OBJETIVO GERAL - Consolidar-se enquanto um centro de referência na articulação e promoção de
atividades relacionadas ao campo de estudos afro-brasileiros e indígenas, desenvolvendo ações
afirmativas em favor dessas populações. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Fomentar estudos, pesquisas
e extensão, em diversas áreas do conhecimento com ênfase nas relações étnico-racias; 2. Combater o
racismo e promover a equidade racial e os Direitos Humanos; 3. Aprofundar as discussões na
comunidade interna e externa através de grupos de estudo com reuniões periódicas, 4. Apoiar as
escolas públicas da região a pôr em prática o PCN para Educação das relações étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 5. Realizar um intercambio entre diversos atores
envolvidos nestas questões.
Público Alvo: discentes do IFFLU campus Macaé, principalmente os estudantes do Ensino Médio
Integrado, incluindo a modalidade PROEJA, bem como estudantes da Rede Pública de Macaé e Rio das
Ostras, em especial que estejam cursando o Ensino Médio. Estima-se que todas atividades previstas
para serem executadas pelo NEABI/Macaé em 2015 alcancem cerca de 300 estudantes da rede pública.
Metodologia: Grupo de estudo com reuniões periódicas com a participação de servidores e estudantes;
visitas em espaços que permitam a reflexão sobre as questões étnico-raciai; produção e divulgação de
material paradidático acessível, como os fanzines Afro-Indi; Cineclube itinerante nas escolas, e palestras
sobre Resistência territorial e cultural de comunidades rurais negras quilombolas e comunidades
indígenas.
Ações realizadas: visita ao Solar dos Mellos em Macaé; realização, no dia 01/09, de uma oficina de
zines com os alunos da Escola Municipal Nilo Batista em Cabo Frio em parceria com o projeto
IFANZINE - o NEABI valendo-se do mecanismo criativo dos fanzines, apresentou algumas questões
relacionadas às matrizes africanas e indígenas na formação da sociedade brasileira; participação no
Café Filosófico “A dificuldade das minorias em acessar seus direitos” que ocorreu no dia 23/09 e contou
com a participação do Secretário Municipal da SEPPIR.
Ações Futuras: nos dias 04, 11 e 18 de novembro – Mês da Consciência Negra, estamos com atividades
agendadas no C.E. Luiz Reid em Macaé, no C.E. Jacintho Xavier Martins em Rio das Ostras e no
próprio IFFLU-Macaé: entre elas Oficina de zine, palestras, CineClube NEABI e aplicação do
questionário que servirá de base para a pesquisa Cor, Cognição e Tolerância.
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