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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-

BRASILEIROS E INDÍGENAS DA UNIPAMPA CAMPUS JAGUARÃO 

 

 

TÍTULO I: DO NÚCLEO E SEUS FINS – PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 1º. O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) da Fundação 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) do Campus Jaguarão, criado 

pela Resolução do Conselho Universitário nº. 161, de 31 de outubro de 2016, e 

alterada pela Resolução 196 de 26 de abril de 2018, será regido pelo Estatuto e 

Regimento Geral desta Universidade e pelo presente Regimento.  

Art. 2º. O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UNIPAMPA Jaguarão 

denominar-se-á, doravante, NEABI Mocinha, em homenagem à Maria Cezarina 

Cardozo, mulher negra que representou e representa o carnaval do município de 

Jaguarão, pioneira em diversas ações dentro do carnaval e, mais precisamente, 

dentro da escola de samba Estrela D’alva, por lutar para que houvesse o 

entendimento da posição da mulher como ponto de concentração de comando e 

a preocupação de que a mulher fosse respeitada dentro da escola. 

Parágrafo único:  O NEABI Mocinha é uma organização acadêmica e política, extensiva 

às organizações do movimento negro e indígena, que objetiva o 

acolhimento de demandas da população alvo e o desenvolvimento de 

estudos e ações em histórias, artes e culturas de matriz africana, afro-

brasileira e indígenas, de modo a combater e superar os racismos, a 

xenofobia, a intolerância religiosa e todas as formas de preconceito e 

discriminação. 

Art. 3º. O NEABI Mocinha, evocando a memória dos povos negros e em respeito à 

Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidades nº. 69/16, de 18 de 

dezembro de 2014, às Leis nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e nº. 11.645, de 

10 de março de 2008, a Convenção no 169 da Organização Internacional do 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/neabimocinha/


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

NEABI Mocinha 

Rua Conselheiro Diana 650. Kennedy. Jaguarão/RS. 

96.300-000. +55 53 32669000. 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/neabimocinha/ 
 

 

Página 2 de 12 

 

Trabalho – OIT, o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 e ao Art. 5º da 

Resolução nº. 161, tem como princípios e objetivos gerais: 

I- promover, estimular e produzir pesquisa científica original e o estudo crítico 

avançado em histórias, artes e culturas de matriz africana, afro-brasileira e 

autóctones – indígenas, e dos racismos e seus efeitos; 

II- promover atividades de extensão e de ensino, dentre outras, aliadas à pesquisa 

no domínio dos direitos humanos, da educação para as relações étnico-raciais e 

das histórias, artes e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas; 

III- divulgar os resultados de pesquisas e outras atividades, colocando ao alcance da 

sociedade os produtos parciais e globais do trabalho que se realiza; 

IV- defender o direito à cidadania e contribuir para a preservação dos patrimônios e 

das memórias, culturas e manifestações artísticas, linguísticas e religiosas dos 

povos negros e indígenas, a fim de que se reconheça os efeitos da escravidão, 

das diásporas e dos racismos, de que se faça justiça a propósito e, destarte, de 

que se promova o desenvolvimento dos povos alvos de tais formas de exploração 

e segregação; 

V- acolher, interagir e responder por todas as intervenções junto à Coordenadoria 

de Ações Afirmativas, doravante CAF, à Reitoria e ao Campus Jaguarão que 

envolvam conhecimentos tangentes ao Núcleo e que levem à efetiva 

consolidação e implementação de políticas e de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, dentre outras ações, no domínio dos estudos negros e indígenas, e 

voltadas à comunidade negra e indígena;    

VI- desenvolver colaboração e parcerias técnico-científica, cultural e pedagógica 

com as demais unidades da UNIPAMPA e com os movimentos sociais locais e 

regionais que tenham objetivos afins; 

VII- instituir, apoiar e coordenar quaisquer projetos que ampliem o conhecimento no 

domínio das relações étnico-raciais brasileiras e fronteiriças, de modo a superar 

e combater os racismos, a xenofobia, a intolerância religiosa e todas as formas 
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de preconceito e discriminação, com especial atenção às crianças, jovens e 

mulheres; 

VIII- contribuir para a efetiva implementação das Leis 10.639 e 11.645; 

IX- preservar, organizar e colecionar documentos, sob diferentes registros e 

veículos, relativos ao patrimônio dos povos negros e indígenas e de suas lutas; 

X- contribuir para o aprofundamento e aperfeiçoamento técnico-científico e 

teórico-metodológico da pesquisa e do ensino para as relações étnico-raciais; 

XI- estimular, instituir e promover grupos de pesquisa e/ou de trabalho e/ou de 

estudos que congreguem docentes, técnico-administrativos em educação, 

discentes, colaboradores de outras instituições e vinculados a entidades dos 

movimentos negros, quilombolas e indígenas; 

XII- propor o estabelecimento de cooperação técnico-científica, literária, cultural e 

pedagógica, mediante acordos e convênios especiais, com entidades públicas 

e/ou privadas, nacionais e/ou internacionais, e organizações dos movimentos 

sociais que tenho objetivos afins; 

XIII- elaborar e apoiar políticas de promoção de cidadania e de superação da 

desigualdade étnico-racial, linguística e social. 

 

TÍTULO II: DA ESTRUTURA DO NÚCLEO 

Art. 4º. A estrutura do NEABI Mocinha constitui um Colegiado formado pelos seguintes 

componentes:   

I- Coordenação;   

II- Membros Associados; 

III- Membros Colaboradores.  

§ 1º.   O Colegiado pode admitir que pessoas jurídicas, ONGs e entidades organizadas 

da sociedade civil figurem como Membros Apoiadores, mediante apreciação, 

aprovação em reuniões e registro, os quais figurarão no site como tais e gozarão 

da não obrigatoriedade de frequentar as reuniões. 
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§ 2º.   Todo e qualquer membro admitido terá seu nome completo, contato e currículo 

publicado no site do Núcleo. 

Art. 5º. O Colegiado do NEABI Mocinha será composto pela coordenação eleita, por 

docentes ou técnicos-administrativos que coordenem ou participem de 

programas ou projetos de pesquisa, mormente, de ensino e/ou de extensão nas 

temáticas definidoras do Núcleo; por representantes discentes – negros ou 

indígenas, quando houver; por representantes dos técnicos administrativos em 

educação do campus Jaguarão; e por representantes da comunidade local e por 

membros dos Movimentos Negros e Indígenas locais, todos admitidos conforme 

critérios e procedimentos estabelecidos neste Regimento Interno. 

 

TÍTULO III: DO COLEGIADO 

CAPÍTULO I – DA COORDENAÇÃO 

Art. 6º. A Coordenação do NEABI Mocinha será exercida por um coordenador e um 

coordenador adjunto eleitos para mandato de 2 (dois) anos, conforme Edital 

específico, podendo ser reeleito por múltiplos mandatos.  

§ 1º.   A Coordenação será exercida por servidores efetivos, docentes ou servidores 

técnico-administrativo da UNIPAMPA membros do Núcleo. 

§ 2º.   O processo de eleição obedecerá ao disposto do Art. 7º. da Resolução 161, bem 

como dispositivos previstos no Regimento Geral da UNIPAMPA. 

Seção I: Do Coordenador 

Art. 7º. O coordenador deve ser docente ou técnico-administrativo preferencialmente 

negro, negra ou indígena que necessariamente coordene projeto(s) sobretudo de 

pesquisa, de ensino e/ou de extensão em temáticas definidoras deste Núcleo.  

Art. 8º. Compete ao coordenador: 

I- cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;  
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II- elaborar e executar um planejamento e agenda anual conjuntamente com os(as) 

membros do Núcleo;  

III- redigir relatório de gestão anual, submetê-lo à apreciação dos membros e 

publicá-lo junto à comunidade interna e externa; 

IV- fomentar e manter projeto ou grupo de pesquisas junto ao e em temática 

definidora deste NEABI; 

V- representar o Núcleo interna e externamente; 

VI- integrar o Fórum de NEABIs da UNIPAMPA; 

VII-  manter diálogo permanente com a Comissão Especial de Estudos sobre “História 

e Cultura Afro-brasileira e Indígena”, o HiCABI, reconhecida pela Portaria 

UNIPAMPA nº 1.108, de 1º de setembro de 2014, e com as demais instâncias 

institucionais e a sociedade civil; 

VIII- promover intercâmbios do Núcleo com os outros Núcleos de Estudos Afro-

brasileiros e Indígenas da UNIPAMPA; 

IX- emitir atestados e declarações de pertença e frequência de membros do Núcleo; 

X- manter o site do Núcleo atualizado. 

Art.9º O coordenador será reconhecido e nomeado, uma vez eleito, por Portaria emitida 

pela Reitoria da UNIPAMPA, conforme art. 11 da Resolução 161 de 31 de 

outubro de 2016. 

Parágrafo único: O coordenador fará jus ao computo de 4 (quatro) créditos de Ensino, em 

função de suas atividades.  

Seção II: Do Coordenador Adjunto 

Art. 10º. O coordenador adjunto deve ser docente ou técnico-administrativo 

preferencialmente negro, negra ou indígena que necessariamente coordena 

projeto(s) sobretudo de pesquisa, de ensino e/ou de extensão em temáticas 

definidoras deste Núcleo.  
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Art. 11º. Compete ao coordenador adjunto: 

I- substituir o coordenador quando de sua ausência; 

II- auxiliar e apoiar o coordenador na execução de todas as suas atribuições; 

III- integrar o Fórum de NEABIs da UNIPAMPA; 

IV- fomentar e manter projeto ou grupo de pesquisas junto ao e em temática 

definidora deste NEABI; 

V- cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

Art.12º O coordenador adjunto será reconhecido e nomeado, uma vez eleito, por Portaria 

emitida pela Reitoria da UNIPAMPA, conforme art. 11 da Resolução 161 de 31 

de outubro de 2016. 

Parágrafo único:  O coordenador adjunto fará jus ao computo de 4 (quatro) horas de 

Ensino, em função de suas atividades.  

Seção III: Dos Membros Associados 

Art. 13º. O membro associado é: 

I-  todo orientando de iniciação científica bolsista ou voluntário ou monitor bolsista 

ou voluntário em projeto de ensino e pesquisa de docente membro do Núcleo; 

II- todo orientado de programa de pós-graduação lato ou stricto sensu de docente 

membro do Núcleo; 

III- todo orientando bolsista ou voluntário em projeto de extensão de servidor 

membro do NEABIS Mocinha, cujas atividades alinham-se às temáticas 

definidoras deste Núcleo e que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e 

frequente as reuniões; 

IV-  todo supervisionado bolsista ou voluntário em projeto de outra natureza de 

servidor membro do NEABIS Mocinha, cujas atividades alinham-se às temáticas 

definidoras deste Núcleo e que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e 

frequente as reuniões; 
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V- todo servidor do campus Jaguarão negro, negra ou indígena que se manifeste 

formalmente, tenha sido admitido e frequente as reuniões; 

VI- todo servidor do campus Jaguarão não-negro ou não-indígena que se identifique 

com a definição deste Núcleo e que se manifeste formalmente, tenha sido 

admitido e frequente as reuniões; 

VII- todo discente negro, negra ou indígena regularmente matriculado em curso de 

graduação ou pós-graduação presencial ou a distância sediado no campus 

Jaguarão que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e frequente as 

reuniões; 

VIII- todo discente não-negro ou não-indígena regularmente matriculado em curso de 

graduação ou pós-graduação presencial ou a distância sediado no campus 

Jaguarão que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e frequente as 

reuniões; 

IX- todo e qualquer funcionário o discente do campus Jaguarão que não se enquadre 

nas especificações acima, que se identifique com as temáticas definidoras do 

Núcleo e que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e frequente as 

reuniões; 

Parágrafo único:  O membro que tiver 75% (setenta e cinco) de frequência nas reuniões, 

cujas ausências deverão ser justificadas por escrito acatadas pela 

coordenação e divulgadas em reunião ordinária, fará jus a uma 

declaração de pertença e frequência.  

Art. 14º. Compete ao Membro Associado cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

Seção IV: Dos Membros Colaboradores 

Art. 15º. O membro colaborador é: 

I- todo membro e frequentador regular de grupo de pesquisa e de estudos e 

trabalhos Núcleo; 
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II- todo negro, negra ou indígena externo à comunidade acadêmica que se 

identifique com as temáticas definidoras do Núcleo e que se manifeste 

formalmente, tenha sido admitido e frequente as reuniões; 

III- todo não-negro ou não-indígena externo à comunidade acadêmica que se 

identifique com as temáticas definidoras do Núcleo e que se manifeste 

formalmente, tenha sido admitido e frequente as reuniões; 

IV- todo e qualquer discente ou servidor de outra instituição de ensino superior 

brasileira ou estrangeira que se identifique com as temáticas definidoras do 

Núcleo e que se manifeste formalmente, tenha sido admitido e frequente 

algumas reuniões quer presencialmente quer via novas tecnologias de 

comunicação e informação; 

Parágrafo único:  O membro que tiver 75% (setenta e cinco) de frequência nas reuniões, 

cujas ausências deverão ser justificadas por escrito acatadas pela 

coordenação e divulgadas em reunião ordinária, fará jus a uma 

declaração de pertença e frequência.  

Seção V: Dos Critérios de Admissão 

Art. 16º. Todo aspirante a membros que a ser admitido no Neabi Mocinha deve sê-lo 

respeitando os seguintes procedimentos: 

I- manifestar-se oralmente ou por escrito, expressando seu desejo e motivação; 

II-  em caso de manifestação oral, o aspirante deve comparecer a uma reunião: 

 a) expressar-se aos membros; 

 b) após isso, em sua ausência, os membros deliberam nominalmente sobre a 

aceitação ou recusa; 

 c) o resultado é registrado em ata e notificado por escrito, comunicado ao 

aspirante, em meio disponibilizado por ele, e publicado no site. 
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III- em caso de manifestação escrita, o aspirante deve enviar correspondência ao e-

mail do Núcleo (neabimocinha.campusjaguarao@gmail.com), expressando seu 

desejo e motivação: 

 a) os membros lerão manifestação; 

 b) deliberarão nominalmente sobre a aceitação ou recusa; 

 c) o resultado é registrado em ata e notificado por escrito, comunicado ao 

aspirante, em meio disponibilizado por ele, e publicado no site. 

 

 

CAPÍTULO II: DAS REUNIÕES 

Art. 17º. As reuniões ordinárias acontecerão quinzenalmente; 

Art. 18º. Na última reunião do ano deve-se apresentar o relatório anual, a avaliação dos 

objetivos alcançados pelo Núcleo no corrente ano, os desafios futuros a serem 

enfrentados e o planejamento do ano subsequente, a ser aprovado e publicado 

no site; 

Art. 19º. A agenda de reuniões deverá ser aprovada no primeiro mês de atividade do 

Núcleo no ano sendo amplamente divulgada; 

Parágrafo único:  Os coordenadores de grupos de pesquisa e/ou de estudos, de 

seminários e de projetos de pesquisas e extensão deverão submeter 

programa de atividades, no mínimo semestral para aprovação no 

primeiro mês de atividade do ano letivo, e publicado no site do 

Núcleo; 

Art. 20º. A coordenação se reunirá uma vez por semana para encaminhar providencias e 

trabalhos relativos ao Núcleo.  

Art. 21º. Todas as atas, relatórios de gestão e técnico-científicos devem ser publicados no 

site. 
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CAPÍTULO III: DOS BENS E RECURSOS 

Art. 22.º Os bens e recursos do NEABI Mocinha são todos os materiais físicos, recebidos 

por doação, cessão, adquiridos ou confeccionados por este Núcleo, tombados ou 

não pelo setor de patrimônio da UNIPAMPA, os quais estejam em posse ou 

responsabilidade atribuída ao núcleo ou sob tutela de quaisquer dos seus 

membros, participantes e terceiros.  

 Art. 23º.  Os bens e recursos do NEABI Mocinha são bens públicos, portanto, devem ter 

seu uso e fins respeitados. Do mesmo modo, devem ser tratados com o devido 

zelo para evitar avarias, depredação ou deterioração precoce.  

  Art. 24º. Serão considerados bens e recursos materiais do NEABI Mocinha: os             

recursos monográficos (livros, folhetos, panfletos), recursos de mídia (discos 

ópticos, fitas magnéticas, pendrives, discos rígidos e outros), artefatos 

tridimensionais (modelos         anatômicos, objetos variados e outros).  

Parágrafo único:  a gestão (armazenamento, doação, empréstimos e registro) deverá         

ser definida em reunião da coordenação do Núcleo. 

Art. 25º. Serão considerados bens imateriais do NEABI Mocinha: a produção            

intelectual e cultural do Núcleo.  

Parágrafo único:  toda produção intelectual e cultural do Núcleo deverá seguir as           

normas institucionais previstas na Política Institucional de 

Informação. As atividades que não forem contempladas pela Política 

Institucional de Informação deverão ser registradas em atas e 

relatórios dos projetos aos quais estão vinculadas. 

 

TÍTULO IV: DAS AÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Art. 26º. Compete a todo e qualquer membro do NEABI Mocinha: 

I- cumprir e fazer cumprir este Regimento; 
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II- reelaborar e atualizar seu Regimento Interno; 

III- zelar e se responsabilizar pela conservação do nome, dos bens e recursos do 

Núcleo; 

IV- divulgar sua pertença ao Núcleo em trabalhos publicados e em eventos;  

V- promover projetos de pesquisa e/ou ensino e/ou extensão, dentre outras ações, a 

fim de atender a finalidade do Núcleo; 

VI- elaborar e divulgar relatórios técnicos e técnico-científicos das todas as 

atividades desenvolvidas pelo núcleo; 

VI- colaborar e aprovar os relatório anuais do Núcleo; 

VII- desenvolver ações, projetos e/ou programas junto à UNIPAMPA e junto às 

instituições de ensino da rede de educação básica, contribuindo ao 

estabelecimento de estratégias para a educação para as relações étnico-raciais e 

das outras temáticas definidoras deste Núcleo; 

VIII- promover ações permanentes a fim de aprofundar e implementar ações e 

políticas de ações afirmativas na UNIPAMPA. 

IV- promover eventos de caráter científico e artístico, envolvendo a comunidade 

acadêmica e a local e/ou regional; 

 

TÍTULO V: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27º As alterações deste Regimento são atribuições da Coordenação e do Colegiado             

deste Núcleo devendo elas serem aprovadas em reunião de Conselho de Campus.  

Art. 28º Este regimento entra em vigor após sua aprovação em reunião de Conselho de               

Campus.  

  

 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/neabimocinha/
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