
 
 Universidade Federal do Pará 

Assessoria de Comunicação Institucional 

 

 
 

Assessoria de Comunicação Institucional – ASCOM/UFPA 
Av. Augusto Corrêa, nº 1 – Prédio da Reitoria – 1º andar  Cep: 66075-110  Guamá – Belém – Pará 

Fone: (91) 3201-7577 e-mail: imprensa@ufpa.bre ascom.ufpa@ufpa.br 

INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR INDÍGENA DA UFPA TERMINAM NESTA QUINTA-FEIRA, 13 

 
O prazo para inscrições para o Processo Seletivo Indígena da Universidade Federal do Pará (UFPA) termina na 

próxima quinta-feira, 13 de dezembro. Este ano a instituição oferta 358 vagas especificamente para estudantes 

oriundos de populações indígenas e até esta segunda-feira, 10, 170 candidatos já estavam inscritos no concurso.  

 

A seleção indígena na UFPA possui duas fases: uma prova de língua portuguesa sob a forma de uma redação, marcada 

para o dia 13 de janeiro e entrevistas individuais realizadas nas cidades de Belém, Altamira e Marabá no período de 13 

a 15 de janeiro. 

 

Faz parte do processo seletivo ainda a análise do histórico escolar e da Declaração de Pertencimento dos candidatos. A 

declaração é um documento comprobatório que demonstra a vinculação social, cultural, política e familiar do 

candidato indígena com algum dos povos indígenas e deve ser emitida e assinada por uma autoridade indígena, como 

lideranças tradicionais ou políticas e dirigentes de associações indígenas. 

 

A coordenação do concurso alerta aos candidatos sobre o prazo para apresentar os documentos solicitados no 

concurso. Os inscritos precisam entregar o histórico e a declaração de pertencimento nos dias 12 e 13 de dezembro, 

das 8h as 12h e das 14h as 17h na secretaria do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps), em Belém, ou na 

secretaria de um dos campi da UFPA em Altamira ou Marabá. 

 

VAGAS PARA 2013 - Das 8.569 vagas ofertadas pela UFPA este ano, 7.548 são para estudantes não-cotistas e para 

estudantes que se candidatam a uma vaga pelas cotas escola, cor e renda que realizaram a prova neste domingo, 9 de 

dezembro. Já as demais 1.021 vagas, 80 são para o curso de Educação no Campo, oferecido em Abaetetuba e Marabá; 

46 para o curso de Etnodesenvolvimento sediado em Altamira; 358 para estudantes de origem indígena, outras 358 

para estudantes de origem quilombolas e 179 para Pessoas com Deficiência. 

 

ETNODESENVOLVIMENTO – A seleção para o curso de Etnodesenvolvimento, em Altamira, também está com 

inscrições abertas até 13 de dezembro para indígenas, integrantes de comunidades tradicionais ou movimentos sociais. 

Os candidatos precisam apresentar o histórico escolar, o boleto de pagamento gerado na inscrição e, se for o caso, a 

declaração de pertencimento no período de 12 a 13 de dezembro na secretaria do Ceps, em Belém, e nas secretarias 

dos campi da UFPA em Altamira, Marabá e Cametá. 

 

Serviço: 

Entrega de documentos para inscrição no PS indígena da UFPA e para o curso de Etnodesenvolvimento 

Dias 12 e 13 de dezembro, das 8h as 14h e das 14h as 17h 

Na secretaria do Ceps, em Belém, ou nas secretarias dos campi de Marabá e Altamira. 

Informações: (91) 3201.8387, 3201.8386 e 3201.7266 ou ainda pelo e-mail ceps@ufpa.br.  

 

Inscrições para o PS Indígena na UFPA 

Até 13 de dezembro 

Provas 

13 de janeiro – redação 

13 a 15 de janeiro – entrevistas individuais 

 

Saiba Mais: 

Conheça como funciona a cota indígena na UFPA - http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5281  

Sabia a importância da reserva de vagas para indígenas (http://www.ufpa.br/beiradorio/novo/index.php/2010/112-

edicao-82/1024-ufpa-recebe-primeiros-alunos-indigenas)  

Saiba mais sobre o curso de Etnodesenvolmento - http://www.ufpa.br/beiradorio/novo/index.php/2009/105-edicao-

77/955-graduacao-e-a-unica-em-todo-o-brasil 

 

Texto: Glauce Monteiro – Assessoria de Comunicação da UFPA 
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