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NORMATIVA – RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO DE ÁREA CIENTÍFICA 

 

A Presidente Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado em 06/04/2006 e 

considerando decisão da Diretoria em 15/10/2012, e, reapresentada em 24 de outubro de 

2014 (3ª reunião ordinária da ABPN/SP), 

 

Resolve: 

1. Instituir o Comitê de Assessoramento Técnico-Científico (CATC) como órgão 

colegiado de assessoramento científico-tecnológico à Diretoria da ABPN. 

2. Definir as áreas e subáreas acadêmicas que compõem do Comitê de Assessoramento 

Técnico-Científico (CATC). 

3. Estabelecer a natureza, a composição e o funcionamento do Comitê de 

Assessoramento Técnico-Científico (CATC). 

 

Capítulo I - Da Natureza do CATC 

Art. 1º - O Comitê de Assessoramento Técnico-Científico (CATC) é um órgão 

colegiado de assessoramento à Diretoria da ABPN. 

Art. 2º - As áreas científicas do conhecimento deverão apresentar a seguinte 

constituição: número mínimo de trinta integrantes (observando-se 10 doutores) 

garantida a representatividade das cinco regiões do país sendo doutores, mestres, 

estudantes de graduação todos associados  e 2/3 dos integrantes com anuidade em dia. 

 

Capítulo II - Da Composição do CATC 

Art. 2º - O CATC será composto por 6 (seis) membros  associados/as à ABPN. 

§ 1º - A composição do CATC contempla as seguintes áreas do conhecimento:  

I. Ciências Sociais Aplicadas; 

II. Ciências Humanas; 



 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADOR@S NEGR@S 

 

2 

 

III. Linguística, Letras e Artes; 

IV. Ciências da Saúde; 

V. Ciências Biológicas; 

VI. Ciências Exatas, da Terra e Engenharias.  

§ 2º - O CATC, que é composto pelos/as coordenadores/as das (06) seis áreas do 

conhecimento elencadas no Art. 2º (indicados/as pela diretoria da ABPN), deverá eleger 

um/a diretor/a e um/a vice-diretor/a. 

I. Os/as coordenadores/as de área do conhecimento deverão possuir título de doutor/a e, 

preferencialmente, estar vinculados/as a alguma Instituição de Educação Superior (IES), 

devendo ser, comprovadamente, especialista na área em questão. 

§ 3º - Os membros do CATC terão mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser ou não 

renováveis por mais 2 (dois) anos, em conformidade com a temporalidade da gestão da 

ABPN. 

I - O mandato na CATC extingue-se com o vencimento do mandato como membro; 

§ 4º - A composição do CATC,indicando nomes dos/as componentes e respectivos 

períodos de mandatos,  será publicada pelo/a Presidente/a da ABPN no site da 

Associação; 

§ 1º - Comprometidos/as com a transformação social por meio da equidade nas relações 

étnico-raciais e de gênero, os membros das subáreas do conhecimento deverão possuir 

objetos de estudos relacionados às questões negras no Brasil em suas múltiplas 

conexões com outros continentes, em especial, com a África e com a América Latina. 

I. O colegiado das subáreas do conhecimento deverão ser doutores/as e/ou mestres/as, 

preferencialmente vinculados a IES e este deverá estar sob a coordenação de um/a 

doutor/a, obrigatoriamente vinculado a uma IES, e que tenha reconhecida produção 

científica-tecnológica no tema central da subárea.  

Art. 3º - Compete aos/às coordenadores/as dos colegiados das subáreas: 

I. produzir relatórios atualizados sobre pesquisas, dados e informações referentes as 

produções de caráter científico e tecnológico relacionados aos temas e aos membros da 

sua subárea, dando conhecimento ao/à coordenador/a da respectiva área do 

conhecimento junto ao Comitê de Assessoramento Técnico-Científico (CATC), 

semestralmente, ou sempre que demandado pela Diretoria da ABPN;  

II. realizar análises de impacto das pesquisas da subárea sob sua coordenação nas 

agências de fomento em C&T; 
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III. captar mais associados/as para a subárea sob sua coordenação junto à ABPN; 

IV. dar conhecimento ao CATC dos/as membros do colegiado da subárea, informando 

titulação e produções relevantes que devam ser publicizadas pela Diretoria da ABPN no 

site da Associação, no Relatório Semestral e/ou sempre que julgar pertinente. 

Capítulo III – Do Funcionamento do CATC 

Art. 4º - Compete ao CATC: 

I. Assessorar a Diretoria no que se refere à organização das informações, ao 

mapeamento e às análises das produções científica e tecnológica das áreas do 

conhecimento, subsidiadas pelos/as coordenadores/as das subáreas; 

II. Estabelecer diretrizes, critérios e normas para o funcionamento do Comitê; 

III. Ampliar os diálogos da ABPN com a comunidade científica e tecnológica em nível 

(de âmbito) local, regional, nacional e internacional; 

IV. Propor recomendações para o aperfeiçoamento e controle do Sistema de Consultoria 

ad hoc e colaborar em sua implementação; 

V. Assessorar no estabelecimento de critérios e normas para julgamento pelos comitês 

de assessoramento de ações de caráter científico e tecnológico que tenha a participação 

e de membros da ABPN, com o apoio das subáreas do conhecimento . 

VI. Representar a Diretoria da ABPN em eventos, comissões e outras atividades, 

responsabilizando-se pelo registro em formato de relatório para publicação no site da 

ABPN.  

Art. 5º - O CATC se reunirá ordinariamente a cada 02 (dois) meses de forma virtual ou, 

extraordinariamente, de forma presencial ou ainda quando convocada pelo/a 

Presidente/a da ABPN. 

§ 1º - As reuniões do CATC serão presididas pelo/a diretor/a do Comitê, que será 

substituído/a, em suas faltas e impedimentos, pelo/a vice-direto/a.  

§ 2º - As pautas das reuniões da CATC serão definidas pela diretoria, em diálogo com 

os/as coordenadores/as de área do conhecimento. 

§ 3º - - Para cada reunião do CATC será redigida uma Ata, com uma descrição sumária 

das matérias tratadas e das deliberações e resoluções tomadas, que deverão ser 

encaminhadas à Diretoria da ABPN, na pessoa do/a seu/sua presidente/a. 

§ 4º - As pautas e Atas deverão ser publicadas no site da associação.   
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Art. 8º - As deliberações da CATC serão tomadas por maioria de votos, presentes mais 

da metade dos seus membros. 

Art. 9º - O diretor poderá convocar apenas parte da CATC, como grupo de trabalho 

(GT), para tratar de assuntos específicos ou pertinentes a uma área do conhecimento.  

Art. 10º - o principal meio de comunicação entre a Diretoria da ABPN, o CATC, os/as 

coordenadores/as das subáreas e os membros da Associação são correios eletrônicos 

criados especificamente para este fim. 

  

Capítulo IV - Das Disposições Finais 

Art. 11º - Os casos omissos competem à decisão da Diretoria da ABPN, conforme sua 

natureza. 

 

 

 

 

 

Anna M. Canavarro Benite 

Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 

 

 

 

Alessandra Pio  

Secretária Executiva da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 
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