
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC -  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC NOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO Nº 43/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
Dispõe sobre a regulamentação do Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (NEABI/IFTM). 
 

PROCESSO Nº 23199.000614/2012-69 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, 
publicada no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 
1028-I de 23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 26 de 
novembro de 2012, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a regulamentação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário. 
 
 
Uberaba, 26 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente



 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E  
INDÍGENAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  E 

TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – NEABI/IFTM. 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente regulamento visa à normatização, à organização e ao funcionamento do 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos câmpus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – NEABI/IFTM. 

CAPÍTULO II 

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 

Art. 2º.  O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, denominado NEABI/IFTM, tem a finalidade de 
implementar  a Lei n° 11.645/2008, que institui a obrigatoriedade de incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, pautada 
na construção da cidadania por meio da valorização da identidade étnico-racial, 
principalmente de negros, afrodescendentes e indígenas. 
 
§ 1º. O NEABI/IFTM deverá organizar atividades que contemplem os diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 
dos povos indígenas no Brasil. 
 
§ 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística, literatura e história brasileiras. 
 
§ 3º. A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 
temáticas que dizem respeito aos negros, afrodescendentes e indígenas deverão ser incluídas 
nos conteúdos das unidades e atividades curriculares dos cursos do IFTM.    

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS OBJETIVOS DO NÚCLEO 
 
Art. 3º. O NEABI/IFTM tem os seguintes objetivos: 
 
I. Divulgar a influência e a importância da cultura negra, afrodescendente e indígena 

na formação do povo brasileiro e suas repercussões no âmbito do país, do estado, da 
região e do município; 

II.  Promover a realização de atividades de extensão como cursos, seminários, 
palestras, conferências e atividades artístico-culturais voltadas para a formação inicial e 
continuada referentes às temáticas de que tratam o presente regulamento; 



 

III.  Organizar encontros de reflexão e capacitação de servidores em educação para o 
conhecimento e a valorização da história dos povos africanos, da cultura afro-brasileira 
e indígena e da diversidade na construção histórica e cultural do país; 

IV.  Implementar ações inerentes à Lei 11.645/08 direcionadas para uma educação 
pluricultural, para a construção da cidadania por meio da valorização da identidade 
étnico-racial, principalmente de negros,afrodescendentes e indígenas; 

V. Fazer intercâmbio entre os câmpus do IFTM e escolas da rede pública (estadual e 
municipal) e privada, comunidades negras rurais, quilombolas, aldeias e outras 
instituições públicas e privadas com o intuito de realização de atividades voltadas para 
as questões étnico-raciais dos negros, afrodescendentes e indígenas; 

VI.  Promover a realização de pesquisas e a publicação de resultados relacionados à questão 
do negro, afrodescendente e indígena em variados veículos de comunicação; 

VII.  Propor ações que levem a conhecer o perfil da comunidade interna e externa nos 
aspectos étnico-raciais; 

VIII.  Estimular o desenvolvimento de conteúdos curriculares e pesquisas com abordagens 
multi, trans e interdisciplinares, de forma contínua e permanente; 

IX.  Realizar discussões sobre os componentes curriculares dos cursos ofertados pelo IFTM 
no sentido de concretizar o Plano Nacional de Implementação da Lei 11.645/2008; 

X. Articular ações entre ensino, pesquisa e extensão, de caráter interdisciplinar, que 
permitam desenvolver a temática da diversidade étnico-racial; 

XI.  Assessorar o trabalho docente na busca de temáticas étnico-raciais, metodologias de 
ensino/ aprendizagem e propostas de atividades de avaliação no desenvolvimento das 
ações relacionadas aos negros, afrodescendentes e indígenas; 

XII.  Criar estratégias de divulgação do conjunto de ações, estudos, conteúdos (textos, 
artigos, monografias, dissertações, teses e vídeos) e propostas do Núcleo como suporte 
para o trabalho docente, sobretudo por meio do portal da web, relacionadas 
especificamente ao estudo das questões étnico-raciais dos negros, afrodescendentes e 
indígenas. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4º. O NEABI/IFTM é composto por representantes docentes, técnicos administrativos, 
discentes dos câmpus do IFTM e comunidade externa. 
 
Art. 5º. A representação dos docentes e dos técnicos administrativos dar-se-á mediante a 
indicação pela Direção Geral dos câmpus e homologada pelo Reitor, sendo 1 (um) docente e 1 
(um) técnico administrativo. 
 
Art. 6º. A representação discente dar-se-á mediante a indicação pela Direção Geral dos 
câmpus e homologada pelo Reitor, sendo 1 (um) representante do ensino técnico de nível 
médio e 1 (um) representante do ensino superior. 
 
Parágrafo Único. Os discentes a que se refere o caput deste artigo deverão estar 
regularmente matriculados em seus respectivos cursos. 
 
Art. 7°. A representação de 2 (dois) membros da comunidade externa dar-se-á mediante 
indicação pela Direção Geral dos câmpus e homologada pelo Reitor, de pessoas ligadas às 
associações culturais, instituições de políticas públicas, entidades, fundações afins ou 
representações do movimento negro, afrodescendente e indígena da cidade / região. 
 



 

Art. 8º. A organização do Núcleo estará sob responsabilidade de um presidente, um vice-
presidente e um secretário. 
 
Art. 9º. O presidente, o vice-presidente e o secretário serão indicados entre os membros do 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas em cada Câmpus do IFTM. 
 
Parágrafo Único.  O presidente deverá ser servidor efetivo, ficando os demais membros da 
organização do Núcleo a critério do Câmpus. 
 
Art. 10. O NEABI será constituído inicialmente por meio de Portaria específica, expedida 
pelo Diretor Geral do Câmpus ou pelo Diretor do Câmpus Avançado. 
 
Art. 11. O mandato do presidente, do vice-presidente e do secretário será por um período de 2 
(dois) anos, podendo haver recondução dos membros na mesma composição de cargos, 
apenas uma vez. 
 
Art. 12. Em caso de vacância, o vice-presidente substitui o presidente e o secretário substitui 
o vice-presidente. 
 
Art. 13. Em caso de renúncia simultânea de todos os membros, será realizada nova indicação 
pela Direção Geral do câmpus para a ocupação dos respectivos cargos, devendo esta ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 
Art. 14. O NEABI/IFTM reunir-se-á mensalmente, de forma ordinária, com a maioria simples 
de seus membros. 
 
Parágrafo Único.  O presidente do Núcleo poderá convocar extraordinariamente os demais 
membros para reuniões, desde que respeitado antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas.  

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 15.  Compete ao presidente do NEABI/IFTM: 

I. Propor, elaborar, executar e avaliar ações educativas que concretizem a promoção do 
conhecimento e da valorização da história dos povos africanos e indígenas e de suas culturas; 

II. Articular e/ou promover parcerias com vistas à realização de atividades interdisciplinares 
que permitam desenvolver a temática da diversidade étnico-racial. 

III. Convocar, presidir e registrar as reuniões do Núcleo; 

IV. Divulgar e responder publicamente pelo Núcleo e/ou indicar formalmente seu substituto; 

V. Elaborar relatório anual de desempenho das atividades realizadas pelo Núcleo; 

VI. Promover a integração do NEABI/IFTM com outras entidades/instituições afins, públicas 
e privadas; 



 

VII. Colaborar em ações que levem à constituição de um acervo bibliográfico relacionado à 
educação pluriétnica. 

Art. 16. Compete aos membros do NEABI/IFTM: 

I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Núcleo; 

III. Apresentar ao Núcleo projetos de pesquisa, ensino e extensão; 

IV. Divulgar em eventos científicos e culturais os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo; 

V. Participar da organização de eventos do Núcleo; 

VI. Auxiliar o presidente em todas as atividades do Núcleo. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Este regulamento se aplica ao IFTM, sendo que cada Câmpus deverá instituir o seu 
Núcleo no prazo máximo de 3 (três) meses a partir da data de publicação deste regulamento. 
 
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do Núcleo, ouvidas as partes 
envolvidas. 
 
Art. 19. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação e assinatura. 
 
 

 
 


