CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ

MOÇAO DE APOIO AO NEAB
O CONSEPIR reconhece a imensa contribuição do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da
Universidade Estadual de Londrina para a política de inclusão social de populações
historicamente excluídas. É notório a contribuição do NEAB/UEL para o desenvolvimento de
ações de formação continuada para o cumprimento das Leis 10639/03, 11645/08 e 12.288/10.
Reconhecemos a trajetória vanguardista da Universidade Estadual de Londrina ao ser uma das
primeiras Instituições de Ensino Superior do país a implantar as Ações Afirmativas, garantindo que
estudantes oriundos de instituição pública e os negros fossem inseridos na UEL desde 2005. Essa
preciosa contribuição fortalece o combate ao racismo institucional e contribui para toda a
população, pois uma sociedade sem racismo não favorece somente os negros, mas fortalece toda
sociedade.
Reafirmamos ser de fundamental importância o fortalecimento do NEAB/UEL que há mais de 31
anos tem primado pelas ações voltadas ao compromisso de combate ao racismo, de educação
para as relações étnico-raciais e sobre os conteúdos referentes às populações afro-brasileira e
africana, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, leis 10639/03 e
11645/08. E´ importante assegurar o espaço físico, material, pessoal e orçamentária para que o
NEAB/UEL possa continuar a desenvolver as ações tão caras para a sociedade e ao combate ao
racismo.
Diante do exposto manifestamos `a reitoria da UEL o apoio a essa importante estrutura e
demandamos que assegure o espaço institucional que o NEAB merece.
Ao mesmo tempo o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Paraná expressa
também seu apoio às políticas de inclusão implementadas pela Universidade Estadual de
Londrina, notadamente a reserva de vagas para os estudantes de instituições públicas e para
negros, pugnando para sua ampliação no que concerne, além do acesso, à implantação de
politicas públicas efetivas de permanência e conclusão com aproveitamento.
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