
 
 

 

UFPA RECEBE CALOUROS INDÍGENAS DE 2013 

 
Desde a implantação do sistema de Cotas na Universidade Federal do Pará (UFPA), cresceu o número de estudantes 

indígenas que ingressam na federal paraense. Antes das cotas apenas 35 universitários eram de origem indígena, após a 

criação da reserva de vagas eles já somam 196 estudantes. Para receber os indígenas aprovados no último vestibular da 

UFPA, a instituição realiza entre os dias 7 e 9 de maio, a II Semana do Calouro Indígena.  

 

O objetivo da programação é favorecer uma maior interação entre os calouros indígenas e a comunidade acadêmica por 

meio de esclarecimentos, palestras, discussões e acolhimento. O projeto social é promovido pela Associação dos Povos 

Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (APYEUFPA), com o apoio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

(Proeg) e da Pró-reitoria de Extensão (Proex).   

 

O evento conta com a presença de lideranças indígenas do estado do Pará e vai destacar assuntos como as políticas 

afirmativas, a avaliação das ações da UFPA e demais instituições para garantir a permanência e o sucesso dos indígenas nos 

cursos, as perspectivas e os desafios da presença indígena na universidade, as conquistas da APYEUFPA, a importância da 

informática no meio acadêmico, a elaboração de documento para entregar a UFPA e a outros órgãos, e ainda terá passeio 

turístico e apresentação cultural. 

 

POLÍTICAS DE INCLUSÃO – Apesar do programa de reserva de vagas na UFPA existir desde 2010, o número de 

candidatos inscritos e aprovados nos processos de seleção especial têm diminuído a cada ano. Até 2007 (antes das cotas), 

eram 35 universitários autodeclarados indígenas na UFPA. De 2008 a 2009 (quando havia cota apenas para estudantes de 

escolas públicas), outros 47 indígenas ingressaram na universidade e, a partir de 2010, quando o sistema de reserva de vagas 

específico para estudantes de origem indígena foi adotado, 196 indígenas foram aprovados, sendo 101 em 2010, 50 em 

2011, 32 em 2012 e 13 em 2013. 

 

Segundo o presidente da APYEUFPA, Edimar Fernandes, o objetivo do projeto é realizar a interação desses novos alunos 

indígenas com outros indígenas veteranos, assim como, com não indígenas, preparando-os previamente para a estada na 

universidade. “É importante destacar que o evento será a possibilidade da comunidade acadêmica conhecer e compreender 

melhor assuntos relacionados à diversidade, pois proporcionará discussões sobre questões que se referem aos povos 

indígenas, superando relações históricas de exclusão pelo preconceito e discriminação”, explica o presidente. 

 

A presidente da Comissão Especial de Seleção Indígena, Jane Beltrão, reafirma a importância da reserva de vagas para 

indígenas e povos tradicionais. “Este sistema corresponde à correção do acesso de povos indígenas ao ensino superior, 

direito conquistado depois de séculos de colonialismo. É obrigação constitucional produzir igualdade de acesso aos povos 

etnicamente diferenciados. A ‘indianização’ dos corredores da UFPA é imperiosa e espera-se que, no futuro, a presença seja 

mais massiva, contribuindo para a mudança de pensamento que desconsidera os conhecimentos tradicionais”, afirma a 

antropóloga. 

 

NÚMEROS – Ao todo, a UFPA já recebeu mais de 278 estudantes indígenas, sendo 196 desde a criação da reserva de 

vagas específica. Os cursos mais procurados e que receberam maior número de alunos indígenas são: Agronomia, 

Engenharia Florestal, Etnodesenvolvimento, Medicina e Pedagogia, cada um recebeu ao todo oito estudantes indígenas. 

 

REALIZAÇÃO - A II Semana do Calouro Indígena é uma parceria entre a Associação dos Povos Indígenas Estudantes na 

Universidade Federal do Pará (APYEUFPA), a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 

(PROEG), a faculdade de Etnodesenvolvimento da UFPA de Altamira, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura do 

Corpo, Educação, Arte e Lazer (LACOR), o Programa de Ações Afirmativas para Povos Indígenas e populações 

Tradicionais (PAPIT), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

 

Serviço: 

II Semana do calouro indígena 

Data/hora: 7, 8, e 9 de maio, a partir de 8h  

Local: Ginásio de Esportes, Auditório Setorial Básico II e Auditório do ICB. 

Programação completa: http://www.ascom.ufpa.br/links/semanaindio.pdf  

 

Sugestão de entrevistado: Edimar Fernandes - presidente da APYEUFPA. 

 

Contatos: 

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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