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RELATOS DAS REUNIÕES REALIZADAS PELA CPPIR – ANO 2018  
 
 
 

09/03/2018 – Reunião com a Diretoria Executiva – Profa Adriana -  Jaqueline Vilasboas e Camila 
Leopoldina 
Pontos Discutidos:   
 
Dialogamos com a Profa. Adriana sobre as dificuldades de implementação das ações da CPPIR. 

Ressaltamos que a comissão está desestruturada. Muitos membros não estão participando por 

diversos motivos (formatura dos estudantes, contato, tempo). Além disse enfatizamos a ausência de 

orçamento para realização de reuniões presenciais,uma vez que as reuniões via  webconferência não 

funcionam. A comissão precisa de formação. Dificuldade de dinamizar o tempo da coordenação 

executiva que assume diversas outras funções e atividades acadêmicas. 

A diretoria executiva solicitou um plano de ação para tentar viabilizar a liberação de orçamento para 

as atividades da CPPIR.  

 
13/03/2018 – Reunião 1  
Pontos Discutidos:   
 

Somente coordenação executiva 

Planejamento do ano de 2018 – plano de trabalho + orçamento 

Mobilização para participação no PDI. 

 
04/04/2018 – Reunião 2 (webconferência) 
Pontos Discutidos:   
 

Eleição de um membro da Comissão de Implantação de Políticas de Igualdade Racial para ser 

delegado/a no Congresso que discutirá o Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI) do IFG. 

Professora Jaqueline (titular) e Professora Janira (suplente) eleitas. 

 
13/04/2018 – Reunião 3  
Pontos Discutidos:   

 
Somente coordenação executiva: 

Discussão sobre estratégias de como dinamizar os trabalhos da CPPIR (orçamento 2018 da 

comissão, proporcionar momentos formativos com a gestão superior – vinda da profa Rita da UFRB, 

planejamento de como retomar o plano de trabalho de cada GT). 

Aperfeiçoamento da escrita das propostas elaboradas pela CPPIR a serem incluídas para debate no 

Congresso Institucional. 

 



 
20/04/2018 – Reunião 4 
Pontos Discutidos:   
 

Apresentação do caderno de propostas da CPPIR para o Congresso Institucional; 

Retomada dos trabalhos dos GTs (Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional) – 

planejamento e discussão nos grupos; 

Momento formativo com a profa. Anna Canavarro Benite (ABPN), a profa. Lorena Franciso de Souza 

(UEG  e o servidor Pedro Rodriguez Cruz (UFG). A Profa. Anna Benite falou sobre o mapeamento e 

a caracterização dos Núcleos de Estudos e Pesquisa Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) nas 

Instituições de Ensino Superior e o consórcio da Associação Brasileira de Pesquisadores/as 

Negros/as (ABPN), associação da qual é presidente atualmente. Na sequência discutimos com o 

servidor Pedro Cruz e a profa. Lorena Souza sobre as experiências institucionais com as bancas de 

verificação de pessoas autodeclaradas negras em processos seletivos da UFG e UEG. Estiveram 

presentes membros das pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e pós-graduação e Extensão, gerentes e 

demais coordenadores lotados nas pró-reitorias e convidados, além de servidores e alunos do 

Câmpus Goiânia Oeste; 

- Implementação das bancas de verificação para acompanhamento dos processos seletivos do IFG. 

 
05/10/2018 – Reunião 5 
Pontos Discutidos:   
 
Avaliação do Congresso do PDI.  

Elaboração dos memorandos para cada Pró-Reitoria a fim de pontuar as demandas da CPPIR já 

atendidas e diagnosticar o que precisa ser retomado; 

Início da discussão a respeito do trabalho da CPPIR enquanto comissão ao longo da gestão 2017-

2018 e necessidade de alteração do regimento para que possamos dar início ao processo eleitoral 

da próxima gestão. 

 

22/10/2018 – Reunião 6 
Pontos Discutidos:   
 

Avaliação e sugestões de alteração do Regimento da CPPIR 
Mobilização para participação no V Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais em 
Uruaçu. 
 
29/11/2018 a 01/12/2018 
Participação no V Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais em Uruaçu. 
 

 


