
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA OFERTA MAIS DE MIL VAGAS EM PROCESSOS SELETIVOS ESPECIAIS 

Inscrições terminam às 23h do dia 1º de outubro e são voltadas para populações tradicionais 

INFORMAÇÕES 

Termina no próximo dia 1º de outubro o prazo de inscrições para os Processos Seletivos Especiais (PSEs) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) que, juntos, ofertam 1.035 vagas no ensino superior e já receberam 

mais de 3.676 solicitações de inscrições. O PSE-7 oferece 640 vagas para candidatos de origem indígena ou 

quilombola e outras 45 vagas para candidatos oriundos de comunidades tradicionais interessados no curso de 

Etnodesenvolvimento, sediado em Altamira. Já o PSE-6 oferta 350 vagas para os interessados em cursar a 

graduação em Educação no Campo, mantido em nove municípios paraenses. 

 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos da instituição, no 

endereço: www.ceps.ufpa.br até às 23h do dia 1º de outubro. Embora não paguem taxa de inscrição, os 

estudantes precisam imprimir o boleto bancário para confirmar sua participação nos concursos. Cada 

certame possui regras específicas, mas ambos fazem parte da Política de Ações Afirmativas da UFPA. 

 

Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais – Pelo PSE-7, a federal do Pará oferta 320 vagas para 

estudantes oriundos de comunidades indígenas e outras 320 para os que vêm de comunidades quilombolas. 

Esse número equivale a quatro vagas a mais a serem criadas em cada um dos 160 cursos de graduação que 

terão inicio em 2015.  

 

O concurso também oferta 45 vagas para o curso de graduação em Etnodesenvolvimento que funciona no 

campus da universidade em Altamira. Para esta graduação podem se candidatar estudantes vindos de 

comunidades tradicionais, o que inclui além de indígenas e quilombolas também ribeirinhos e outras 

comunidades. Mais informações sobre o curso aqui 

(http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=8989)   

 

A novidade desta edição é que ela passa a conter apenas duas fases: uma redação e uma entrevista. A prova 

de conhecimentos gerais foi extinta, a fim de facilitar o acesso das comunidades tradicionais ao ensino 

superior.  

 

Até o momento, o Ceps recebeu mais de 112 pedidos de inscrição de candidatos indígenas, 968 de 

candidatos quilombolas e 163 para o curso de Etnodesenvolvimento.  

 

A cota indígena foi criada em 2010. Atualmente a UFPA possui cerca de 250 estudantes indígenas 

matriculados na instituição. A universidade também já aprovou 153 estudantes quilombolas desde a criação 

desta cota específica, em 2013. Já o curso de Etnodesenvolvimento existe desde 2009 e tem o intuito de 

garantir a qualificação das lideranças da comunidade para o manejo de projetos e instituições locais, 

valorizando a autonomia, com qualificação técnica para efetivação do desenvolvimento. 

 

Educação no Campo – O PSE-6 oferta 350 vagas para o curso de graduação em Educação no Campo 

sediado nas cidades de Abaetetuba, Acará, Anapu, Brasil Novo, Vila do Carmo/Cametá, Limoeiro do Ajuru, 

Mocajuba, Placas e Senador José Porfírio. Até o momento, a UFPA recebeu mais de 2.533 solicitações de 

inscrição para as vagas do curso. 

 

A graduação é voltada para candidatos que já atuam como educadores no campo, mas que não possuem 

qualificação de nível superior e ainda para candidatos que vivem e/ou pertencem à comunidade do campo, 

conforme definição do edital do concurso. O objetivo é formar educadores para atender a demanda por 
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docentes para o exercício da profissão desde os anos finais do ensino fundamental até o ensino médio das 

redes de ensino. 

 

UFPA muda datas de realização das entrevistas para os candidatos – A UFPA também reforça com os 

candidatos que as entrevistas com os candidatos do PSE-7 (Indígenas, quilombolas e candidatos ao curso de 

Etnodesenvolvimento) foram transferidas para os dias 27, 28 e 29 de novembro, uma vez que as datas 

anteriores coincidiam com a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (|Enem). “A 

mudança respondeu à demanda de candidatos que vão participar do PSE, mas também querem fazer a prova 

do Enem”, explica Marilucia Oliveira, diretora do Ceps/UFPA. 

 

Serviço:  

Inscrições para Processos Seletivos Especiais da UFPA 

Até 1º de outubro 

www.ceps.ufpa.br 

 

PSE-6 – Educação no Campo, acesse aqui o edital (http://www.ceps.ufpa.br/daves/PSE%202014%20-

%206/Processo%20Seletivo%20Especial%202014-6.htm) 

 

PSE-7 – Indígenas, quilombolas e Etnodesenvolvimento, acesse aqui o edital 

(http://www.ceps.ufpa.br/daves/PSE%202014%20-%207/Processo%20Seletivo%20Especial%202014-

7.htm) 

Informações: 3201.7266 / 3201.8386 / 3201.8387  

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Marilucia Oliveira, diretora do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps) 

 

Contatos:  

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

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