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RESUMO: Este trabalho busca apresentar a primeira edição do Edital de Iniciação Científica do 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, Indígenas de Africanos (NEAB-UFRGS). Vinculado ao 

Departamento de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS) da PROREXT, o NEAB iniciou 

suas atividades em 2014, visando a produção e difusão de ações de ensino, extensão e pesquisa, 

que tenham interesse em questões relacionadas à história e cultura afro-brasileira, indígena e 

africana. Desta forma, no primeiro semestre de 2017 o NEAB lançou o 1º Edital de Iniciação 

Científica em Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos com o objetivo de proporcionar 

condições de acompanhamento e orientação qualificada para a pesquisa, em propostas e projetos 

de investigação desenvolvidos por estudantes de graduação, preferencialmente cotistas, nas 

temáticas, problemas e perspectivas de estudos relacionados aos povos indígenas e populações 

afro-brasileiras e africanas. Ao mesmo tempo, o edital procura atender a uma demanda dos 

próprios alunos cotistas da Universidade, no sentido da orientação qualificada de pesquisas 

vinculadas a epistemologias desenvolvidas por sujeitos latino-americanos, africanos, afro-

brasileiros e indígenas, que se propõem a diversidade e pluralidade de saberes constituídos a 

partir de experiências e metodologias não eurocêntricas. No momento em que estamos 

completando 10 anos de Ações Afirmativas na UFRGS, o edital contribui para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas de combate ao racismo no contexto acadêmico e para o 

fortalecimento da identidade e autoestima de negros e indígenas nos diferentes espaços de 

inserção social e acadêmica. Neste primeiro processo seletivo foram inscritas 30 propostas de 

estudantes de graduação, vinculados às áreas de Ciências Humanas (19), Ciências Exatas (01), 

Ciências Sociais Aplicadas (06), Linguística, Letras e Artes (01), Ciências Biológicas (01) e 

Ciências da Saúde (01). Os assuntos abordados incluem temáticas como: racismo, gênero, 

mulheres negras, religiosidade afro-brasileira, feminismo negro, comunidades quilombolas, 

carnaval, saúde da população negra, educação antirracista, literatura negra, movimento negro e 

genocídio da população negra.  A seleção foi realizada em duas etapas: encaminhamento da 

proposta escrita de pesquisa para o NEAB e apresentação oral dos estudantes e seus projetos para 

uma banca de professores parceiros do núcleo. No sentido de incluir alunos na pesquisa 

científica, todos os estudantes inscritos foram aprovados para as orientações que estão sendo 

realizadas por um ou mais docentes e técnicos da UFRGS e de outras instituições de Ensino 

Superior, além de professores convidados de demais áreas de conhecimento. Para o 

desenvolvimento da etapa de orientação, foi organizado um Fórum de Iniciação Científica do 

NEAB, em encontros quinzenais de julho a novembro que objetivam proporcionar uma base 

teórico-conceitual comum a todos os projetos. Como um dos resultados deste primeiro edital, os 

projetos finalizados serão apresentados na I Mostra de Iniciação Científica do NEAB. Outro 

resultado é amplificar o potencial destes projetos enquanto trabalhos de conclusão de cursos, 

dissertações e teses buscando maior aceitabilidade de temas, novas epistemologias e referências 

não tão recorrentes na Academia.  
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