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Atividades – CEERT 

 
Temos notado os esforços de instituições de diversos setores da sociedade no sentido de atribuir 

efetividade a seus compromissos contra o racismo e no sentido da adoção de políticas e práticas de 

equidade racial. O CEERT tem feito parte desse movimento com destacada liderança na luta contra o 

racismo institucional. Essa atuação tem sido local, regional, nacional e internacional, com estratégias 

diferentes para cada uma destas dimensões. O momento é estratégico para avanço nesta área e a 

organização vem sendo considerada cada vez mais líder neste território, para uma atuação com 

fundamentação, consistência e estratégia de longo prazo. 

Também gostaríamos de ressaltar que desde o dia 16 de março de 2020, todos os encontros e vivências 

dos projetos estão acontecendo de forma remota. Diante deste cenário, criamos o CEERT Convive, uma 

reunião semanal virtual com todos os(as) nossos(as) funcionários(as), momento em que trocamos sobre 

como está sendo viver essa nova realidade, além de formações com enfoque em projetos, as áreas 

programáticas da instituição, diversidade e equidade racial.  

 

Link retrospectiva CEERT 2020 - Link: https://www.youtube.com/watch?v=Os3PkfIdkMI&t=68s 

 

 

Áreas programáticas 
 

Educação 

 
I) Edital Equidade Racial na Educação Básica 

Objetivo: Identificar e apoiar pesquisas aplicadas, bem como, selecionar artigos que apontam soluções 

para os desafios da construção da equidade racial na educação básica. 

Pesquisas Aplicadas –  66% são desenvolvidas por  mulheres negras, doutoras com trajetórias na 

academia e na educação básica, cujos projetos foram escolhidos num universo de 605 projetos. Os 15 

projetos selecionados, apesar da pandemia, vêm conseguindo avançar favoravelmente. 

Artigos científicos – Foram selecionados 9 artigos, 61% produzidos por mulheres negras, cuja publicação 

on line encontra-se disponível em nosso site.  

 

Parceria: Itaú Social, Instituto Unibanco, Tide Setubal e Unicef. 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3PkfIdkMI&t=68s
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/exclusao-racial-no-topo-da-piramide-de-renda-do-brasil-deve-aumentar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/economistas-negros-questionam-mito-da-meritocracia-na-faria-lima.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/economistas-negros-questionam-mito-da-meritocracia-na-faria-lima.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/alunos-da-rede-publica-ficam-meses-sem-atividades-remotas-na-pandemia.shtml
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Links: 

https://editalequidaderacial.ceert.org.br/ 

https://ceert.org.br/noticias/educacao/44184/equidade-racial-na-educacao-basica 

 

II) Programa Melhoria da Educação 

Objetivo: fortalecer práticas pedagógicas e de gestão para implementar a LDB alterada pela Lei 

10.639/03, com enfoque no município objetivando impactar 80 municípios.  

 

Eixos: Liderança; áreas estratégicas; governança, formação e EAD   

Esta Tecnologia Educacional Gestão para Equidade Racial está inserida na plataforma do Itaú Social 

disponível para todos os municípios do Brasil. 

Parceria: Itaú Social. 

Links:   

https://ceert.org.br/noticias/educacao/25625/tecnologia-social-de-equidade-de-raca-desenvolvida-

pelo-ceert-em-parceria-com-itau-social-para-ser-oferecida-a-municipios-brasileiros 

https://ceert.org.br/noticias/educacao/44164/postura-antirracista-tambem-se-aprende-na-escola 

 

III) Promovendo a Equidade Racial no Campo da Educação Infantil no Brasil 

Objetivo: reunir referências teóricas sobre o racismo na primeira infância e construir estratégias e 

metodologias para o enfrentamento deste racismo. 

Eixos: Pesquisas, Curso de formação piloto (Ibirapitanga: 57 inscritos/as; Nacional: 432 inscritos/as), 

Seminário Nacional/internacional: 700 inscritos/as, Plataforma, Advocacy (Petição pública para os 

municípios que não cumprem a lei 10.639/03) e Mentoria. 

Atualmente desenvolvendo a avaliação do projeto. 

 Parceria: Porticus. 

Link:  

https://ceert.org.br/noticias/educacao/43368/ceert-lanca-curso-de-formacao-continuada-

equidade-etnico-racial-no-sistema-municipal-de-ensino 

 

IV) O Programa Equidade na Infância (ENI) 

Objetivo: formação de professores, utilizando aplicativo para celular. O aplicativo está atualmente 

em fase de teste e será disponibilizado no segundo semestre de 2021. 

              Parceria: Porticus e Fundação Maria Cecília. 

 

https://editalequidaderacial.ceert.org.br/
https://ceert.org.br/noticias/educacao/44184/equidade-racial-na-educacao-basica
https://ceert.org.br/noticias/educacao/25625/tecnologia-social-de-equidade-de-raca-desenvolvida-pelo-ceert-em-parceria-com-itau-social-para-ser-oferecida-a-municipios-brasileiros
https://ceert.org.br/noticias/educacao/25625/tecnologia-social-de-equidade-de-raca-desenvolvida-pelo-ceert-em-parceria-com-itau-social-para-ser-oferecida-a-municipios-brasileiros
https://ceert.org.br/noticias/educacao/44164/postura-antirracista-tambem-se-aprende-na-escola
https://ceert.org.br/noticias/educacao/43368/ceert-lanca-curso-de-formacao-continuada-equidade-etnico-racial-no-sistema-municipal-de-ensino
https://ceert.org.br/noticias/educacao/43368/ceert-lanca-curso-de-formacao-continuada-equidade-etnico-racial-no-sistema-municipal-de-ensino
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Justiça racial 

 

2020/2021  

 

Processos Judiciais:  

I. Caso João Gilberto vs Gustavo Metropolo  

Criminal:  

Ação Civil Pública Condicionada à Representação em que o Ministério Público ingressou com pedido de 

condenação de Gustavo Metropolo pelos crimes de racismo e injuria racial após incitar discriminação 

racial contra João Gilberto estudante de Administração Pública. O crime ocorreu no fumodromo da 

Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. 

Em março de 2021 Gustavo Metropolo foi condenado pelos crimes de injúria racial e racismo. Trata-se de 

decisão inédita e que, pode se tornar uma referência para outros casos que envolvam questões raciais no 

Brasil.  

O CEERT continua como Assistente de Acusação e, atualmente, o processo está em fase recursal. 

Cível: 

O CEERT ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais pedindo que o Gustavo 

Metropolo seja condenado a indenizar o João Gilberto pelos danos morais sofridos e pelos danos 

materiais considerando que em decorrência do ocorrido, a vítima passou a fazer atendimento 

psicoterapêutico.  

 

II. Ação Civil Pública Defensoria Pública da União vs Magazine Luiza 

O CEERT juntamente com a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Ethos, o GEMMA (Grupo de 

Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa), o Coletivo Mulheres Negras Decidem e o COJIRA - SP 

(Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial) ingressaram como Amicus Curiae.  

Nesta ação, a Defensoria Pública da União está acusando a Magazine Luiza de discriminação após a 

empresa ter aberto processo seletivo para seu Programa de Trainee 2021 destinando 100% das vagas 

para pessoas negras. 

Continuamos atuando junto à ONU, em relação ao engavetamento do relatório final da CPI sobre 

Assassinato de Jovens, concluída em 2016 pelo Senado Federal, cujo texto afirma expressamente a 

existência de um genocídio contra jovens negros no Brasil, além de assessoria jurídica a organizações 

negras e redes como a Coalizão Negra por Direitos e a nossa atuação junto ao FOPIR. 
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O FOPIR foi um dos representantes na audiência pública na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-

19 (CEXCORVI), núcleo de trabalho ligado à Câmara dos Deputados e ao Senado, para debater a situação 

da população negra e quilombola e o novo coronavírus.  

 

Em relação à Coalizão Negra por Direitos, participamos do Manifesto “Enquanto houver racismo não há 

democracia”, que visava denunciar o racismo da sociedade brasileira e afirmar que o Brasil só será um 

país democrático quando deixar de marginalizar mais da metade de sua população, os negros, além do 

Protocolo do Pedido de Impeachment de Bolsonaro. A denúncia da Coalizão tem como escopo central as 

mais de 100 (cem mil) vidas perdidas – e as milhares de vidas que ainda vamos perder – em decorrência 

da negligência criminosa com o qual atua durante a pandemia do coronavírus. 

Links:  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/28/condenacao-inedita-por-racismo-e-

injuria-traz-novo-olhar-para-crime-racial.htm 

https://ceert.org.br/noticias/violencia-seguranca/43903/justica-condena-ex-aluno-da-fgv-por-chamar-

colega-de-escravo 

 

 

Mercado de trabalho 

 

Objetiva ampliar a equidade/diversidade  nas organizações públicas e privadas. 

O CEERT continuou fortalecendo a sua atuação no mercado de trabalho. A organização ampliou a sua 

atuação na promoção dos direitos humanos em instituições, como empresas e organizações do terceiro 

setor, por meio de ações afirmativas em diferentes setores econômicos e aplicação da sua metodologia 

desenvolvida ao longo dos seus 30 anos de experiência, atribuindo assim concretude ao quanto prescrito 

nos principais tratados internacionais de direitos humanos e legislações nacionais contra o racismo e suas 

intersecções com demais áreas da diversidade. 

Em 2020 o CEERT atuou em diversas instituições, impactando cerca de 500 mil colaboradores/as. 

Links:  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/em-30-anos-entidade-viu-demanda-por-diversidade-

racial-no-trabalho-ir-de-zero-a-dez.shtml 

https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43389/por-que-o-desemprego-

aumentou-mais-para-negros-do-que-brancos-na-pandemia 

https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43627/fosso-salarial-entre-

homem-branco-e-mulher-preta-cai-so-r-4083-em-5-anos 

 

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/28/condenacao-inedita-por-racismo-e-injuria-traz-novo-olhar-para-crime-racial.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/28/condenacao-inedita-por-racismo-e-injuria-traz-novo-olhar-para-crime-racial.htm
https://ceert.org.br/noticias/violencia-seguranca/43903/justica-condena-ex-aluno-da-fgv-por-chamar-colega-de-escravo
https://ceert.org.br/noticias/violencia-seguranca/43903/justica-condena-ex-aluno-da-fgv-por-chamar-colega-de-escravo
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/em-30-anos-entidade-viu-demanda-por-diversidade-racial-no-trabalho-ir-de-zero-a-dez.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/em-30-anos-entidade-viu-demanda-por-diversidade-racial-no-trabalho-ir-de-zero-a-dez.shtml
https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43389/por-que-o-desemprego-aumentou-mais-para-negros-do-que-brancos-na-pandemia
https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43389/por-que-o-desemprego-aumentou-mais-para-negros-do-que-brancos-na-pandemia
https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43627/fosso-salarial-entre-homem-branco-e-mulher-preta-cai-so-r-4083-em-5-anos
https://ceert.org.br/noticias/mercado-de-trabalho-comercio-servicos/43627/fosso-salarial-entre-homem-branco-e-mulher-preta-cai-so-r-4083-em-5-anos
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Juventude: Programa Prosseguir e Trajetórias 

 

2020/2021  

 

Durante o ano de 2020 realizamos a 2ª edição do Programa Prosseguir e ampliamos o número de bolsas 

para 50. Para o desenvolvimento das atividades formativas, que devido à pandemia, a partir de março de 

2020, foram realizadas à distância, por meio da plataforma ZOOM, mantivemos as parcerias com a UFBA 

e a FGV – SP, para as atividades formativas e a Education First para o curso de inglês. Nos meses de maio, 

junho e julho, destinamos um valor emergencial covid-19 para os bolsistas e suplentes do programa no 

valor de R$ 200,00, além do valor mensal de R$600,00 da bolsa. 

Ano 2021- Ampliamos para 80 bolsistas das regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro 

e em maio iniciamos o Programa de Mentoria, chamado: Trajetórias, que visa possibilitar a outros 30 

bolsistas mentoradxs diálogo estruturado e vivências práticas de desenvolvimento pessoal e profissional, 

por meio de um encontro mensal, em trios, com mentor(a), além de encontros mensais coletivos com 

profissionais da equipe do CEERT, com enfoque na dimensão psicossocial e em relações raciais nas 

instituições. Os(as) participantes integrarão vivências práticas em projetos do CEERT, com destaque para 

atividades de pesquisa e de contribuição para apresentações em eventos formativos da organização, além 

de atividades de instituições parceiras do CEERT. Já foram escolhidos os 30 integrantes da Rede 

Prosseguir, que são pessoas que já concluíram pelo menos um ciclo formativo anual do programa.  

As pessoas mentoradas receberão um bolsa de mentoria no valor de R$600,00, para complementar o 

conteúdo da mentoria de forma autônoma fortalecendo seu protagonismo. Além disso, também terão 

acesso a curso de inglês da Education First. Os eixos do programa são: carreira (com parceria da IBM), 

impacto social (ponto focal: CEERT), geração de renda (ponto focal CEERT) e academia (com apoio da 

UFBA, por meio do Programa A Cor da Bahia). Vale ressaltar que fomos selecionados em um edital da B3 

Social, que juntamente com os outros apoios, permitiu a estruturação e pagamento de bolsas para as 

pessoas mentoradas, de maio até dezembro de 2021.  

Parcerias: Itaú-Univanco, B3 Social, Ibirapitanga, Família Pluciennik, MTV Staying Alive, Confluentes, 

Education First, IBM, A Cor da Bahia - UFBA, Puc Rio, FGV e Unicef. 

Links: 

https://ceert.org.br/noticias/educacao/43569/programa-prosseguir-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-

processo-seletivo-da-edicao-2021 

https://prosseguir3e.ceert.org.br/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tt9Qofg9k8g 

https://www.youtube.com/watch?v=j3YSvf_psxY 

https://www.youtube.com/watch?v=SmlhMY86Vj8&t=6s 

https://ceert.org.br/noticias/educacao/43569/programa-prosseguir-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-processo-seletivo-da-edicao-2021
https://ceert.org.br/noticias/educacao/43569/programa-prosseguir-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-processo-seletivo-da-edicao-2021
https://prosseguir3e.ceert.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tt9Qofg9k8g
https://www.youtube.com/watch?v=j3YSvf_psxY
https://www.youtube.com/watch?v=SmlhMY86Vj8&t=6s


 

 

E-mail 
contato@ceert.org.br 

 

 

Telefone 
(11) 3804-0320 

 

 

Site 
www.ceert.org.br 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfUHMDuqsyY&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=q4vKmC78JLQ&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufny8pTax3A&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=2mbERAJvn9c&t=12s 

 

 

Campanha: Periferia sem covid: vidas negras importam! 

 

2020/2021  

Seguimos denunciando e enfrentando o aprofundamento das desigualdades que a pandemia tem gerado. 

O racismo sempre teve como consequências vítimas fatais em grande profusão no Brasil. Porém, o 

contexto de tragédia sanitária e política, considerando a necropolítica que se instaurou no Brasil tornam 

ainda mais agudas as consequências do racismo em nossa sociedade. Neste sentido, houve piora na 

grande maioria dos indicadores sociais relativos à população negra, a começar pela maior letalidade da 

covid-19, passando pelo acesso à saúde, segurança alimentar e educação. Dessa forma, o CEERT iniciou 

esforços emergenciais para alcançar famílias de um dos bairros mais impactados, justamente por ter o 

maior percentual de população negra em São Paulo, a Brasilândia. Da mesma forma, provocou a Coalizão 

Negra por Direitos para que pensasse a questão nacionalmente, por meio de reunião que contribuiu para 

as tratativas que resultariam na campanha Tem Gente com Fome, título de artigo de Cida Bento, na Folha 

de São Paulo, sobre a questão.  

Até o momento, com o apoio de organizações locais, realizamos doações para cerca de 1700 mil famílias 

na cidade de São Paulo, de baixa renda com cestas básicas, cestas básicas orgânicas, vale-alimentação, 

material sanitário e livros. 

Parcerias: Coalizão Negra por Direitos, GPA e John Deere e organizações locais que apoiaram na coleta e 

seleção das famílias, bem como, nas entregas dos produtos. 

Links:  

https://ceert.org.br/noticias/saude/43245/projetos-apoiam-familias-negras-impactadas-pela-crise-do-

coronavirus 

 https://www.instagram.com/p/COSj9LNH02N/?utm_medium=copy_link 

 

 

ReIntegrar, com equidade racial e de gênero  

 

2020/2021  

Nova área programática do CEERT- intersecção da justiça racial e mercado de trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=JfUHMDuqsyY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=q4vKmC78JLQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ufny8pTax3A&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2mbERAJvn9c&t=12s
https://ceert.org.br/noticias/saude/43245/projetos-apoiam-familias-negras-impactadas-pela-crise-do-coronavirus
https://ceert.org.br/noticias/saude/43245/projetos-apoiam-familias-negras-impactadas-pela-crise-do-coronavirus
https://www.instagram.com/p/COSj9LNH02N/?utm_medium=copy_link
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Objetivo: promover oportunidade de trabalho digno a egressos do sistema carcerário, por meio de 

iniciativas que contribuam para equidade racial e de gênero, a partir de articulações com organizações da 

sociedade civil e empresas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WX7sM2ENXZ4&t=84s 

 

 

Outras ações 

 
 

CEERT 30 anos  

 

O CEERT em 2020 completou 30 anos de atuação, estávamos programando e trabalhando para a 

realização de uma séria de momentos que versariam sobre as conquistas realizadas ao longo dessas 3 

décadas e que seriam fechados com uma grande comemoração. Foram realizadas algumas ações nas 

redes sociais, no site institucional da organização e em programas de televisão. Na TV Futura, foi ao ar, 

um programa com enfoque na história da instituição, além de uma live com participação do Lázaro Ramos, 

em parceria com o SESC intitulada, Vida Negras Importam. A Revista E soltou uma matéria, celebrando os 

30 anos de CEERT. E podemos ressaltar ainda a produção de um de um PDF especial com a história de 30 

anos da instituição, além da produção de um vídeo institucional. 

Links: 

https://www.facebook.com/watch/?v=488483492119769 

https://www.youtube.com/watch?v=HNCWiHfAJn0 

https://ceert.org.br/noticias/datas-eventos/43671/30-anos-do-ceert-organizacao-conta-sua-historia-

em-programas-no-canal-futura 

https://ceert.org.br/publicacoes/politicas-publicas/48/ceert-30-anos 

 

Lives 2020 

 

Ao longo de 2020, foram realizadas 13 lives com enfoque em saúde mental, violência contra 

mulheres negras e jovens negros, e os impactos da covid-19 para estes grupos de pessoas. Estas lives 

foram realizadas com a participação de diversos parceiros(as) do CEERT, especialistas destas temáticas. 

Podemos destacar algumas: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX7sM2ENXZ4&t=84s
https://www.facebook.com/watch/?v=488483492119769
https://www.youtube.com/watch?v=HNCWiHfAJn0
https://ceert.org.br/noticias/datas-eventos/43671/30-anos-do-ceert-organizacao-conta-sua-historia-em-programas-no-canal-futura
https://ceert.org.br/noticias/datas-eventos/43671/30-anos-do-ceert-organizacao-conta-sua-historia-em-programas-no-canal-futura
https://ceert.org.br/publicacoes/politicas-publicas/48/ceert-30-anos
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Violência Doméstica em Tempos de Quarentena: Qual o Impacto sobre as Mulheres Negras? -  link: 

https://www.instagram.com/tv/B_k4zv-nOtI/?utm_source=ig_web_copy_link 

Políticas Públicas e Saúde das Mulheres Negras – link: https://youtu.be/a4VWEGYuWeo 

Juventude Negra e Educação: Repercussões na Saúde Mental – Link: https://youtu.be/9uL-

fkq9bOA 

Justiça racial, políticas públicas e Interseciionalidades – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4nPgO2LwmE 

Pandemia e acirramento das desigualdades educacionais – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGMRSLJ1qOA 

Mulheres negras e a questão ambiental: impactos, desafios e contribuições – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3zqLE0E5I8 

 

Implementação página de doação do CEERT 
 https://doe.ceert.org.br/ 

 

Vídeo institucional  

https://vimeo.com/494273554/dfad836bf7 

https://www.instagram.com/tv/B_k4zv-nOtI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/a4VWEGYuWeo
https://youtu.be/9uL-fkq9bOA
https://youtu.be/9uL-fkq9bOA
https://www.youtube.com/watch?v=A4nPgO2LwmE
https://www.youtube.com/watch?v=gGMRSLJ1qOA
https://www.youtube.com/watch?v=P3zqLE0E5I8
https://doe.ceert.org.br/
https://vimeo.com/494273554/dfad836bf7

