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Ao Conselho Universitário

Assunto: Proposta de concessão de título Doutor  CausaHonoris

Senhores(as) Conselheiros(as),

1. Em atendimento ao item III do Art. 65 do Regimento Geral da UFABC, indico para apreciação deste Conselho Universitário a

proposta de concessão de título Doutora Honoris Causa a Profa. Dra. Matilde Ribeiro, conforme sugestão do Núcleo de Estudos

Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB) da Universidade Federal do ABC.

2. Nascida na cidade de Flórida Paulista, interior de São Paulo, Matilde Ribeiro se graduou em Serviço Social em 1983, obteve o título

de mestre em Psicologia Social em 1999 e de doutora em Serviço Social em 2013, sempre pela Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo - PUC-SP.

3. É professora adjunta na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), faz parte do Instituto de

Humanidades, integra o Curso de Pedagogia e está alocada no Campus Liberdade, na cidade de Redenção/CE, tendo exercido o

cargo de Direção de Campus na Unidade de São Francisco do Conde/BA (2015 e 2017).

4. Foi ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial - SEPPIR, de 2003 a 2008, tendo integrado a

Equipe de Transição de Governo, com o fim da gestão de Fernando Henrique Cardoso e início da gestão de Luís Inácio Lula da Silva,

com a missão de fazer levantamento das ações do governo que se findava e elaborar a agenda de políticas de Combate ao Racismo

para o novo governo federal. No período em que esteve à frente da SEPPIR realizou um conjunto de importantes ações, das quais

destacamos muito especialmente:

a) Em âmbito nacional, coordenou a Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, no Fórum Intergovernamental de

Promoção da Igualdade Racial (envolvendo órgãos Estaduais e Municipais), presidindo o Conselho Nacional de Promoção da

Igualdade Racial. Presidiu também a I Conferencia Nacional de Promoção de Igualdade Racial, tendo coordenado a

elaboração do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Coordenou ainda a elaboração e o monitoramento do

Programa Brasil Quilombola, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Fundação Cultural Palmares do Ministério da

Cultura. Integrou as equipe de formulação dos seguintes programas: i) Programa Universidade Para Todos - PROUNI e da

Política de Cotas, junto ao Ministério da Educação, ii) Programa de Saúde da População Negra - Programa Nacional de

Atenção a Anemia Falciforme, junto ao Ministério da Saúde, iii) Programa Trabalho Doméstico Cidadão, junto ao Ministério do

Trabalho e da Secretaria Especial da Mulher. Trabalhou para a aprovação da que institui o Estatuto daLEI Nº 12.288, 

Igualdade Racial, aprovada em 20 de Julho de 2010.

b) Em âmbito internacional, fez parte das Comitivas Presidenciais de visita a 21 países do Continente Africano. Presidiu a

Conferência de Monitoramento Regional das Américas sobre o Plano de Ação contra o Racismo, Discriminação Racial,

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.288-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.288-2010?OpenDocument


Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Essa atuação levou-a a assumir a vice-presidência da Conferência de Intelectuais

Africanos e da Diáspora, ocorrida em 2013.

5. Em outras frentes de atuações políticas e acadêmicas Matilde Ribeiro é militante feminista e da luta antirracismo, atuando nesses

movimentos desde a década de 1980, integrando diversos grupos e organizações, prestando consultoria e contribuindo na elaboração

de demandas a serem apresentadas ao Poder Público, visando à promoção da equidade de gênero e raça no País. Invariavelmente

buscou aliar as atividades acadêmicas com a vida profissional e a militância. Em paralelo participou das intensas manifestações pela

redemocratização do País que marcaram o fim daquela década, em especial: articulações no processo de Revisão Constitucional de

1988; manifestações do Movimento Negro no período de 100 Anos da Abolição (1988); I Encontro Nacional de Mulheres Negras

(1988); I e II Encontro Nacional de Entidades Negras (1991 e 1993); organização da Marcha Nacional "Zumbi dos Palmares, pela

Cidadania e pela Vida" (1995); além da participação em diversas edições do Encontro Nacional Feminista (desde 1989). Integrou

equipe multiprofissional da Organização Não Governamental Sempre Viva - Organização Feminista SOF, coordenando ações de

Formação Feminista e o "Programa Nacional de Relações de Gênero" no Instituto Cajamar.

6. Coordenou a Assessoria dos Direitos da Mulher da prefeitura de Santo André, entre 1997 e 2001, contribuindo na implantação de

inúmeras políticas públicas com a perspectiva de gênero no "Combate à Violência"; "Atenção à Saúde da Mulher"; "Educação e

Geração de Renda"; "Mulher, Organização e Cultura" e "Servidores e Cidadania". Acompanhou os trabalhos da "Frente Regional de

Mulheres do ABC", quando foram criados o "Vem Maria" - Centro de Referência ao Combate à Violência Contra a Mulher e a primeira

Casa Abrigo Regionalizada para Atenção às Mulheres Vítimas de Violência do país, além do Grupo sobre Políticas de Gênero do

Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

7. Foi consultora das Comissões de Mulheres e Negros do Centro de Estudos sobre Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT,

do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e da Central Única dos Trabalhadores (2015 a 2017). Assessorou a Fundação Friedrich Ebert

e a Fundação Perseu Abramo (2008 a 2012), especialmente em assuntos de gênero e combate ao racismo.

8. Ocupou o cargo de Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial - SMPPIR/SP, na Prefeitura do

Município de São Paulo (2013 a 2014). Nesta ocasião fez o planejamento do setor; coordenou Conferências Regionais e da Cidade de

São Paulo de Promoção da Igualdade Racial e elaborou o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

9. Desenvolveu pesquisas sobre os processos de construção de consciência coletiva, e as questões de gênero e raça nos Programas

de Pós-graduação da PUC-SP, com a dissertação de mestrado sobre "Gênero e raça no processo do orçamento participativo: Santo

André, 1997-1998" e a tese de doutorado sobre "Institucionalização das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil: percursos

e estratégias - 1986 a 2010". Neste contexto publicou quatro livros: i) "Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil - 1986 a

2010", pela Editora Garamond/RJ, ii) "As políticas de igualdade racial no Brasil" (Coleção Análises e Propostas, n. 35), 2009, pela

Editora Fundação Perseu Abramo, iii) "As políticas de igualdade racial no Brasil: reflexões e perspectivas" (organizadora), 2012, pela

Editora Fundação Perseu Abramo, e iv) "O Serviço Social e o Combate ao Racismo - Diálogos" (produção coletiva) , 2019 , pela

Editora Nova Práxis Editorial. É membro do Conselho Editorial da Revista Estudos Feministas, vinculada à Universidade Federal de

Santa Catarina, tendo contribuído com a organização do Dossiê "120 anos da Abolição da Escravidão no Brasil" (2008), com a

publicação de diversos artigos.

10. Considerando a documentação apresentada e a relevância da atuação da Profa. Dra. Matilde Ribeiro em favor das interações e

articulações entre os movimentos sociais, o poder público e a produção acadêmica em favor de políticas públicas de relevância

nacional e referência internacional no combate ao racismo no país, ratifico a proposta encaminhada pelo Núcleo de Estudos Africanos

e Afro-Brasileiros (NEAB) de concessão de título Doutora Honoris Causa à homenageada e submeto à apreciação do Conselho

Universitário.

Atenciosamente,
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DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)
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