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UNIÃO DE NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO POPULAR PARA NEGRAS/OS E CLASSE TRABALHADORA
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2009: Tarefa cumprida!
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de então trabalhamos muito. Nossas dezenas de núcleos encararam o desafio de se reconstruir com uma nova identidade. Além da atuação permanente nos
núcleos, nossos militantes organizaram ações nas universidades, Aulas Públicas, Jornadas
em
Defesa da Lei 10.639/03, Denúncias de racismo e diversos Atos e protestos em cada uma das cidades
onde estamos organizados. Garantimos convênios com Universidades e novas parcerias e nos aproximamos de sindicatos e movimentos de luta. Para fechar o ano com chave de ouro, duas grandes noticias: A realização de Audiência Pública, na ALESP,
para denunciar o Genocídio da Juventude Negra e enquadrar o Governo de SP; e a aprovação de nosso projeto de Ponto de Cultura
para os próximos três anos! Lógico que ainda falta muito mas podemos dizer: estamos vencendo! Nesta natal e ano novo nossas energias serão dirigidas para família e amigos. Façamos do descanso também momento de oração e estudo. Temos que voltar com força
total em 2010, afinal, o mundo continua injusto, desigual e racista. Que oxalá nos ilumine... Axé!!!

Movimentos pautam Secretaria de Justiça de São Paulo
“A ação do dia 19 foi fundamental para se
dar visibilidade aos anseios da população
denadora de assuntos para a população
negra e a luta pelo fim do racismo e das
negra e indígena da Secretaria de Justiça,
Roseli de Oliveira, assumiu o compromisso desigualdades”. A referida ação ocorreu no
último dia 19 de novembro, quando milide articular a participação do Governo do
Estado na audiência pública sobre a violên- tantes da UNEafro, e demais organizações
cia policial que vitima a população negra e ocuparam as dependências do prédio da
Secretaria de Justiça, no Pátio do Colégio,
a busca de reparações. O anúncio foi feito
durante reunião com membros de diversas no centro de São Paulo.
Audiência Pública
organizações do movimento negro e moviA Comissão de Direitos Humanos da Assemmento social.
bléia Legislativa de São Paulo, através de
De acordo com a representante do governo seu presidente, deputado José Cândido

Nesta terça-feira, 15 de dezembro, a coor-

BOLSAS DE ESTUDO

(PT), já manifestou a intensão de realizar a
atividade. Representantes do mandato do
deputado estadual Raul Marcelo (Psol) –
membro da comissão – confirmaram a
previsão de que a audiência ocorra entre a
última semana de fevereiro e a primeira
de março.
Além da Uneafro, participaram da reunião
representantes da Unegro, Conen, Tribunal Popular, Negro Sim, Sindicato dos Advogados de São Paulo, UNESCO, Conselho
da Comunidade Negra de SP, entre outros.

UNIFAI, UMC, FIRP e UNICASTELO

Escritório Central de Recesso

Até fevereiro será possível conseguir bolsas de
estudo que variam de 30% a 70%! Durante o
recesso a comunicação será pelo email: uneafrobrasil@gmail.com .A partir do dia 5 de janeiro voltam a acontecer as reuniões para interessados/as todas as terças e quintas, às 19 horas e sábados, às 14 horas, no nosso Escritório
central.

O Escritório Central da UNEafro, no centro de São Paulo, estará fechado em recesso
entre os dias 21 de Dezembro e 4 de Janeiro. O atendimento volta ao normal a partir
das 14 horas do dia 5 de Janeiro. Nesse período de descanso, no entanto, manteremos um plantão de informações através do email: uneafrobrasil@gmail.com , ou
seja, responderemos todas as mensagens. Nosso Site: www.uneafrobrasil.org será
atualizado cotidianamente e servirá também como ferramenta de comunicação
entre núcleos e estudantes.

FAAT - a renovação de bolsas será através de carta. Os bolsista UNIFAI UNEafro deverão efetuar sua rematrícula e renovação de sua bolsa
de estudos, mediante Carta de Renovação, pessoalmente na Central de Atendimento da FAAT até dia 13 de Janeiro/10.

FIRP -

a renovação de bolsas será através de carta. Os bolsistas
UNEafro deverão efetuar sua rematrícula e renovação de sua bolsa
de estudos mediante Carta de Renovação, até o dia 23/12.

a renovação de bolsas do 1º semestre/10 será através de carta. Os bolsista UNEafro deverão efetuar sua rematrícula e renovação de sua bolsa de estudos, mediante Carta de
Renovação, pessoalmente na Central de Atendimento da UNIFAI, do dia 11 a 22 de Janeiro 2010.

USF - Orientações através do Site: www.uneafrobrasil.org

UNEafro Brasil
Brilha no Interior

No último dia 16 de Dezembro nossos militantes Rosana, Fernando, Nilza, Fabiano,
Domingos e Cleyton cumpriram importantes tarefas para a UNEafro na região do
Interior. Eles fizeram visitas e articulações políticas as nossas duas parcerias educacionais FESB e FAAT. Como resultado desse trabalho, segue agora as orientações

FESB

FAAT
1. A parceria com a FAAT nos garantirá 18 bolsas de 100% e 36
bolsas de 50%; 2. A lista dos aprovados no vestibular da FAAT
será divulgada no dia 13 de Janeiro; 3. Dentre os aprovados, a
UNEafro reclassificará por ordem de nota de Ação Afirmativa.
Essa nota, por sua vez, será utilizada como o critério final de seleção dos bolsistas; 4 - Os estudantes já contemplados com bolsas de estudo em outras faculdades estarão automaticamente
eliminados desta seleção; 5 - Reunião para entrega das bolsas
de estudo está confirmada para o dia 14 de Janeiro, às 18 horas, na FAAT; 6 - Os aprovados no vestibular e constantes na
lista de notas de Ação Afirmativa da UNEafro deverão estar presentes nesta reunião munidos da documentação para a matrícula, que deverá ser realizada no próprio dia 14 e no dia 15 de Janeiro, até às 21horas; 7 - Todos os contemplados deverão, no
ato da confirmação da conquista da Bolsa de estudo, realizar
uma contribuição no valor de R$ 45,00 para manutenção do movimento, conforme orientação anterior; 8 - Há possibilidades de
que, a partir do dia 18 de Janeiro, haja vagas remanescentes.
Neste caso inicia-se um novo diálogo junto a faculdade.

1.A parceria com a FESB é relativa as vagas remanescentes, portanto não é possível prever a quantidade; 2. A Próxima reunião
entre UNEafro e FESB está pré-agendada para dia 20 de Janeiro.
Mas é necessário que todos acompanhem nosso site já a partir do
dia 18/01; 3. A lista de aprovados na FESB já foi divulgada; 4. A
partir desta lista de aprovados a UNEafro fará uma reclassificação
por ordem de Nota de Ação Afirmativa. Esse será o critério final
para a contemplação dos benefícios; 5. As matrículas de 50% devem acontecer primeiro (cerca de 3 dias). Só depois de confirmadas as matrículas de 50% é que poderemos contemplar as bolsas
de 100%. Ainda será decidido, após as matrículas dos pagantes, se
a proporção será de 2 x 1 ou 3 x 1; 6. Alunos aprovados em cursos
sem bolsa podem se transferir para cursos com vagas disponíveis.
As aulas terão início dia 8 de fevereiro; 7. Os estudantes já contemplados com bolsas de estudo em outras faculdades estarão
automaticamente eliminados desta seleção; 8. Todos os contemplados deverão, no ato da confirmação da conquista da Bolsa de
estudo, realizar uma contribuição no valor de R$ 45,00 para manutenção do movimento, conforme orientação anterior.

Pauta da Reunião Extraordinária do CGU
Neste final de 2009 a proposta é que façamos uma breve avaliação sobre nossa atuação e iniciemos um planejamento para o ano de
2010. A cada debate/reflexão, a idéia é de já apontar pontos positivos, pontos negativos e encaminhamentos para 2010
1 - Trabalho regional e atividades dos núcleos

5 - Manifestações públicas, Aulas Públicas
e mobilizações em geral

8 - Formação política e formação na área
racial entre as lideranças e nos núcleos

Momento importante para auto-avaliação
dos Núcleos por cidades/regiões;

Relato das Atividades nas regiões/cidades

Encontros de Coord. Com Formação Política

Analisar potencial de crescimento e ampliação do trabalho

Relato das Atividades centralizadas pelo

Encontros Temáticos para formação

2 - Trabalho do Escritório Central-SP

Escritório Central

Desenvolvimento das tarefas; condições
estruturais; questão financeira;

Aulas Públicas

9 - Material Didático e calendário/
método de matrícula

Avaliação e auto-avaliação dos trabalhos;
principais dificuldades, etc...

Jornadas em Defesa da Lei 10639

Apreciação do Material Oferecido pela
POLI

3 - Conselho Geral e GT’s
Conselho: Avaliar atuação do Conselho;
Composição do Conselho;
Periodicidade de encontros;
Grupos de Trabalho: Reorganização Geral
4 - Parcerias com Universidades e processos de Seleção de Bolsas
Avaliação das parcerias mantidas: Metodista, USF, UNIFAI, FIRP, FAAT,FESB

Busca de materiais e especialistas

Participação em Atos Gerais
Relação com Movimentos Sociais
6 - Militância Universitária e Papel dos
Bolsistas da UNEafro
Construção dos pilares do Termo de Compromisso
Militância nos Núcleos (amplo conceito)

Avaliação das novas parcerias: Unicastelo,
UMC, FAINC, FEI

Colaboração Financeira

Avaliação do Processo de Bolsas das diversas parcerias

Atuação na Universidade

Avaliação da Nota de Ação Afirmativa
Expectativa e resultados

7 - Abertura de novos Núcleos
Mapeamento de lideranças e regiões/
cidades para abertura de novos núcleos

Método de distribuição e de matrícula
10 - Calendário do 1º Semestre
Fórum Hip-Hop – Praia
Fórum Social Mundial
Retorno Oficial – 23 de Janeiro
1º Aniversário da UNEafro – 05/03
Encontros Quinzenais
Encontros Gerais
Assembléia Anual - Julho
11 - Sustentabilidade e busca de recursos
financeiros para o movimento
Avaliar a Campanha de finanças
Busca de alternativas
Informe sobre projetos/financiamentos
Ponto de Cultura

