
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 26/15 – CONSU, 25 de novembro de 2015 

 

 

Regulamenta a Política de Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

como atividade acadêmica das Faculdades 

IDAAM. 

 

 

Considerando os artigos 10, 11, 13 e 14 do Regimento Institucional; o 

Conselho Superior - CONSU, órgão máximo das Faculdades IDAAM, de natureza 

deliberativa, normativa e recursal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a política e diretrizes que regulamenta a Política de Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana como atividade acadêmica das Faculdades IDAAM. 

 

 

Parágrafo único.  A resolução está de acordo com o Resolução no 1, de 17 

de junho de 2004 e a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, 

regulamentando as atividades acadêmicas desenvolvidas nas Faculdades IDAAM. 

 

 

Art. 2º Na inclusão da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todos os níveis e 

modalidades de ensino, observar-se-á: 

I - a Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos 

legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 

brasileira; 

II - o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

 



 
 

 

 

 

Art. 3º Para o cumprimento do estabelecido nesta Resolução, deverão ser 

criados, mantidos e implementados ações e programas de Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

integrados: 

I – a todos os níveis e modalidades de ensino; 

II – como componente essencial e permanente, devendo ser implementada 

por meio do pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; 

III – o ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

Educação Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-se, em especial, aos 

componentes curriculares de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 

IV – de estímulo às atividades de pesquisas sobre processos educativos 

orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de 

pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de 

ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira; 

V – a ações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da 

diversidade. 

 

 

Art. 4º As Faculdades IDAAM promoverá a capacitação de recursos 

humanos, o desenvolvimento de estudos, instrumentos e metodologias que visem à 

incorporação da temática Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de forma interdisciplinar, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 

 

 

§ 1° Cabe aos cursos das Faculdades IDAAM a abordagem articulada das 

questões étnico-raciais, garantindo o contínuo projeto educativo e fortalecimento da 

consciência crítica sobre a temática, utilizando para esse fim os componentes 

curriculares Projetos Integradores, disciplinas Optativas, Atividades Complementares 

e outras disciplinas de formação básica. 

 

 

§ 2° As Coordenações de Curso promoverão o aprofundamento de estudos, 

para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e 

programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. 

 

 

 

 

 



 
 

 

§ 3° No início de cada ano letivo, as Faculdades IDAAM organizará um plano 

de ações objetivando o cumprimento desta resolução. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretor Geral 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 

 

 

Manaus, 25 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

Prof. M.Sc. Vicente Fernandes Tino 

Diretor Geral em substituição 

 


