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INTRODUÇÃO
A Unicamp aprovou a ampliação de suas formas de acesso a cursos de
Graduação em reunião do Conselho Universitário (Consu) de dezembro de 2017. Essas
novas formas de acesso, além do vestibular e manutenção de política de bonificação
pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (Paais), incluem cotas para pretos
e pardos, vestibular indígena, utilização de Enem e acesso a medalhistas ou
participantes de competições ou processos similares, em cursos selecionados.
O Grupo de Trabalho de Inclusão Indígena, GT-Indígena, foi instituído pela
Portaria GR nº 39/2018 em 02 de maio de 2018, alterado pela Portaria GR nº 50/2018
de 18 de junho de 1018 para nomeação de novos componentes, e teve como finalidade:
- estudar as experiências prévias na Unicamp e em outras instituições em acesso e
inclusão dos estudantes indígenas na comunidade universitária
- propor condições e estratégias para adequado acolhimento e acompanhamento desses
estudantes visando inclusão e sucesso acadêmico
- promover e divulgar ações de esclarecimento para a comunidade universitária acerca
de cultura indígena e suas implicações no ambiente universitário
Membros do GT:
Eliana Martorano Amaral – Pró-Reitora de Graduação (presidente)
Jose Alves de Freitas Neto – Comvest
Daniela Gatti –PRG
Mariel Nakane – Estudante de Graduação
Juliana Jodas – Estudante de Pós-Graduação
Fabiane Medine – Estudante Pós-Graduação
Alik Wunder – FE
Wilmar da Rocha Dangelis – IEL
Artionka Manoela Goes Capiberibe – IFCH
Antonio Roberto Guerreiro Junior – IFCH
Verônica Fabrini Machado de Almeida – IA
Carmem Lucia Rodrigues Arruda – PROEC
Helena Altman – SAE
Vera Regina Toledo – LABJOR
Daniel Munduruku – especialista visitante no IEL

2

Figura 1ª Reunião GT (21/05/2018)

O GT desenvolveu seus trabalhos dentro do cronograma previsto, de maio a
outubro de 2018. Realizou seis encontros com seus membros (21/05; 11/06; 20/06;
02/08; 30/08; 05/10), promovendo debates e proposições acerca da permanência dos
estudantes indígenas na universidade. No intuito de colaborar com os trabalhos, o GT
convidou líderes e professores indígenas externos à instituição, além de outros
estudantes da instituição identificados por registro na Diretoria Acadêmica e estudantes
de graduação de outras IES. Esses convidados, que estiveram em reuniões eventuais,
contribuíram com suas experiências e trouxeram informações relevantes. Ofereceram a
oportunidade, aos demais membros do GT, de debater e esclarecer as principais
demandas e necessidades previstas, considerando o universo da diversidade de povos
indígenas, com seus diferentes costumes, moradores de aldeias ou de espaços urbanos.
Além de Daniel Munduruku (professor visitante Unicamp), participaram de
diferentes reuniões: Ailton Krenak (Fundador do Núcleo de Cultura Indígena - 1985, da
União das Nações Indígenas (UNI) - 1988 e da Aliança dos Povos da Floresta - 1989);
Samantha Ro’otsitsina de C. Juruna (Mestre em Desenvolvimento Sustentável,
articuladora política e secretária da organização de base Namunkurá Associação
Xavante NAX); Mariana Marques (estudante de graduação do curso de Química da
UNICAMP); Anna Emília (estudante da graduação do curso de Midialogia da
UNICAMP); Roseli Batalha Braga (estudante de Química da UFSCAR); Geovane
Diogenes da Silva ( estudante de Letras da UFSCAR).

Figura 2ª Reunião GT com alunos indígenas da UFSCAR (11/06/2018)
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
1- Os trabalhos se iniciaram com uma rodada de apresentações das atividades
desenvolvidas por cada um e sua relação com a temática de interesse do GT. Em
seguida, houve a possibilidade de todos colocarem quais suas percepções sobre
as possíveis necessidades para que pudéssemos oferecer apoio para a
permanência e sucesso acadêmico dos indígenas que ingressarão em 2019 e
posteriormente.
2- Na 1ª reunião e demais, houve sempre a referência ao trabalho desenvolvido
com os indígenas estudantes da UFSCar (bolsa-indígena do Governo Federal,
bolsa alimentação, Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade –
SAADE e apoio de um profissional de referência para as questões indígenas) e
da política similar da UFSC (Anexo 1).
3- Também foi referenciado o importante papel dos debates iniciados durante o
GT-Cotas, que culminaram com a aprovação do vestibular indígena, colocando
o tema na agenda prioritária da Unicamp na perspectiva de aumentar a
diversidade sociocultural e étnica na instituição. Salientou-se em todo o processo
a importância de valorizar a oportunidade da comunidade Unicamp se beneficiar
da troca de saberes e de poder conhecer a diversidade dos povos indígenas.
4- Logo no início dos debates, apontou-se a necessidade de identificar se haveria
outros estudantes indígenas de Graduação na Unicamp que pudessem contribuir
com as reflexões do GT relatando suas experiências na instituição. Solicitou-se à
DAC um levantamento do número de estudantes que se auto declararam
indígenas desde 2011. Os 38 estudantes de Graduação entre os 67 estudantes
identificados como indígenas foram convidados a participar da reunião de 08 de
agosto.
5- A PRG recebeu e repassou aos membros do GT o documento final do VI Fórum
De Articulação Dos Professores Indígenas Do Estado De São Paulo – Fapisp,
na Casa de Reuniões da Aldeia Piaçaguera, T.I. Piaçaguera – Peruíbe/SP, tendo
como tema principal Formação em Nível Superior e Curso Intercultural de
Professores Indígenas (formação inicial e continuada) e Plano de Carreira do
Professor Indígena (criação do cargo). Assim, foi possível atualizar a todos
sobre os recentes movimentos da participação do indígena no ensino superior e
formação de professores para comunidades indígenas. (Anexo 2)
6- Um dos aspectos trazidos ao Projeto OCA, que precede a criação do GT e teve
origem nos debates anteriores sobre cotas, apresentado ao GT pela Diretora de
Cultura da Pro Reitoria de Extensão e Cultura PROEC, Malu Arruda e pela
Profa. Verônica Fabrini do IA. Sua proposta é oferecer um espaço de
convivência para estudantes indígenas, que permita preservação da suas culturas
e troca de saberes. Na discussão do projeto, houve consenso sobre a importância
de viabilizar um espaço para que os estudantes indígenas possam reconhecer
como seu espaço de encontros, numa colaboração com a PROEC. Reconheceuse a dificuldade de sua viabilização em face das dificuldades financeiras da
instituição.
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7- Foi encaminhada, ao Ministério da Educação, solicitação de inclusão da
Unicamp entre as instituições que poderiam receber apoio com bolsas
específicas indígenas, como disponível para as universidades federais. (Anexo 3)

Figura 3: 3ª reunião GT - apresentação Projeto OCA

8- Para oferecer à comunidade acadêmica a oportunidade de conhecer os possíveis
desafios e oportunidades emergentes a partir da inclusão indígena pelo
vestibular, propôs-se um ciclo de debates com membros das comunidades
indígenas com experiência no ensino superior como estudantes, pós-graduandos
ou docentes, com coordenação da Profa. Alik Wunder da FE e Daniel
Munduruku, professor especialista visitante, ambos membros do GT, ainda no
ano de 2018. O Ciclo de Saberes Indígenas, nome dado ao evento, realizou dois
módulos (setembro e outubro), com previsão dos próximos encontros em
novembro e dezembro. Contou com participação de diretores, funcionários,
alunos e professores das unidades, com especial interesse daquelas que
receberão os estudantes indígenas em vagas específicas atribuída para esse
vestibular 2019 (Anexo 4).
9- Para apoiar as discussões do GT, houve a elaboração de documento pelos
estudantes membros do GT representando a Frente Pró-Cotas e indígenas pósgraduandos. Nesse documento, foram formalizadas algumas propostas de apoio
à permanência, considerando as especificidades desses ingressantes. Fizeram
parte das propostas contempladas no documento, que auxiliaram os debates
(Anexo 5):







Facilitação aos estudantes indígenas para o processo de avaliação socioeconômica do SAE
através do reconhecimento dos critérios necessários para a matrícula como comprovação de
carência, considerando a situação de vulnerabilidade social vivida nas aldeias e comunidades
indígenas.
Contemplação de todos os ingressantes indígenas com, no mínimo, as bolsas moradia e
alimentação/transporte. Dada sua vulnerável condição socioeconômica e residência em
localidades distantes da região de Campinas, a garantia das bolsas já mencionadas é condição
mínima para a permanência dessa população na universidade.
Priorização dos ingressantes indígenas para a ocupação de vagas na moradia estudantil,
considerando as dificuldades em torno da locação de imóveis, estando, no entanto, a critério do
estudante escolher pela vaga ou pela bolsa moradia.
Criação de Programas de Ensino Tutorial (tipo Programa PET/MEC) interdisciplinares com foco
na integração dos estudantes indígenas à comunidade universitária, bem como aproximação
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destes com os projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando a integração dos conhecimentos
tradicionais e acadêmicos, como uma alternativa a propostas de tutoria/mentoria, que perpetua a
lógica de tutelagem.
Criação de um programa de bolsas BAS específico para estudantes indígenas. A partir deste
programa os estudantes poderão ser alocados em projetos diversos e em conjunto com outros
estudantes indígenas e não-indígenas, como nos Programas de Ensino Tutorial.
Formação de uma rede de apoio para o auxílio na integração e acolhimento dos ingressantes
indígenas ao ambiente universitário, de caráter auxiliar e temporário (máximo de 1 a 2 meses).
Criação da Secretaria de Ações Afirmativas, para dar prosseguimento às questões que serão
levantadas pela chegada e permanência dos povos indígenas na UNICAMP, estruturada a partir
de uma equipe multidisciplinar com professores, servidores técnico-administrativos e estudantes
bolsistas com foco em atendimento às demandas dos estudantes indígenas; fomento de
atividades que valorizem e estimulem a presença indígena na universidade, acompanhamento em
todas as instâncias da vida acadêmica; e organização de bancos de dados sobre os estudantes
egressos.
Busca de apoio externo para garantir o financiamento das bolsas estudantis. Não sendo
disponibilizados os recursos públicos necessários para a criação das novas bolsas, sugerimos a
análise de experiências como a do programa Rede de Saberes (UEMS), que conta com a parceria
da Fundação Ford para alimentação e hospedagem dos estudantes indígenas.

10- Um dos principais aspectos debatidos foi a importância do acolhimento aos
estudantes indígenas e a necessidade de criação de redes de apoio. Buscando
agregar outras experiências que possam contribuir com as ações de recepção e
acompanhamento inicial de ingressantes. Dessa forma, o GT convidou um grupo
de alunos da Unicamp (UniInter) que agem em parceria com a DERI – Diretoria
Executiva de Relações Internacionais para a recepção e contato com estudantes
estrangeiros antes e durante sua estadia no Brasil. Este coletivo de alunos
apresentou a organização da rede de apoio para estudantes estrangeiros
(UniInterR) e ações que desenvolvem. Discutiram-se estratégias para criação de
uma rede de apoio similar para os estudantes indígenas, promovendo um bom
acolhimento, bem-estar e segurança, colaborando com a permanência dos novos
estudantes.

Figura 4 - Estudantes UniInter em reunião GT

8 – A última reunião do GT foi voltada a orientar os coordenadores de unidades e
cursos que receberão os estudantes indígenas em 2019.
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9 - Foi reconhecida a importância de um espaço de trocas para acompanhar os
resultados da política de inclusão indígena, sugerindo-se a manutenção do grupo de
trabalho ou similar. Tal espaço será avaliado com a DEPI.

PROPOSTAS DO GT PARA APOIAR A INCLUSÃO
INDIGENA
O GT organizou suas frentes de proposições acerca dos seguintes eixos:
1) Acesso pelo Vestibular Indígena
2) Acolhimento (integração comunidade universitária = estudantes indígenas)
3) Permanência e sucesso acadêmico
1) Acesso pelo Vestibular Indígena
O Vestibular Indígena Unicamp 2019 oferecerá 72 vagas e destina-se a candidatos(as)
dos diversos povos e etnias indígenas do Brasil, aldeados e não aldeados. Para dar
maior facilidade de acesso, as provas serão realizadas nas seguintes cidades,
identificadas como potencialmente mais adequadas para esse fim: Recife (PE), Manaus
(AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Campinas (SP) e Dourados (MS).
As inscrições foram realizadas gratuitamente no período de 15 de agosto a 14 de
setembro de 2018, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição Vestibular
Indígena, disponibilizado na página da Comvest. Para ter o pedido de inscrição aceito,
o(a) candidato(a) deveria comprovar que pertence a uma das etnias indígenas do
território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital. Os(as)
candidatos(as) devem ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública
(municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública
de ensino ou ter obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais
(por exemplo, o Enceja). (Anexo 6).
As discussões sobre o vestibular precederam a fase de divulgação e posterior inscrição e
o GT colaborou nas ideias de divulgação, além de rever posteriormente e sugerir as
melhores imagens a serem utilizadas no material sendo preparado pela Comvest. Essas
sugestões foram incialmente apresentadas na reunião do dia 11/06/2018, que incluiu
convidados como Ailton Krenak e Samantha Ro’otsitsina de C. Juruna, que visitavam
nossa instituição para um evento. Salientaram o fato de que poucas aldeias recebem
sinal de internet e que as informações do vestibular, distribuídas como a maior
antecedência possível, poderiam ser feitas via FUNAI, APIB (Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil), redes sociais, via rádio, e TV locais. Sugeriu-se elaborar uma
reportagem no Jornal Unicamp e redes sociais disponibilizando um link com
informações para os indígenas estudantes da Unicamp e interessados entrarem em
contato.
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2) Acolhimento
Discutiu-se amplamente a necessidade de refletir sobre dois momentos principais para
contribuir com a permanência indígena, após aprovação no vestibular e matrícula:
1) Preparação da comunidade interna
2) Recepção dos estudantes indígenas.
Para um primeiro momento, foi proposto o Ciclo de Debates de setembro a dezembro de
2018, no formato de “mesas redondas” mensais, voltado a professores, gestores
acadêmicos, funcionários e estudantes, sobre os desafios e potencialidades que a
presença de estudantes originários de diferentes povos indígenas poderá trazer para a
Universidade.
- Para o segundo momento, de recepção e acolhimento dos indígenas ingressantes,
estabeleceu-se a data de chegada e matricula presencial para 20 de fevereiro/2019,
sugerindo-se a participação dos funcionários da DAC, das Unidades e equipe de
profissionais do SAE, PME e SAPPE. Além disso, a rede de apoio da comunidade
universitária previamente organizada deverá participar desse acolhimento solidário.
Serão oferecidas previamente a chegada a Campinas orientações básicas sobre
Campinas, Barão Geraldo, o campus, o curso e outras para iniciar a integração dos
estudantes à vida na Unicamp. Finalmente, atividades culturais e artísticas deverão
promover a integração desse grupo entre si e com a comunidade da Universidade. Após
os dias de acolhimento mais específicos (20-22 de fevereiro de 2019), os estudantes
indígenas serão convidados a se integrarem nas atividades de recepção dos demais
ingressantes, dias 25 e 26 de fevereiro, antes de iniciarem as atividades de recepção
específicas nas unidades dos cursos, todos juntos.
3) Permanência e Sucesso acadêmico –
No que se refere ao apoio à permanência e sucesso acadêmico dos estudantes indígenas,
o GT se debruçou sobre as propostas apresentadas pelos estudantes membros do GT,
além de convidados da “Frente Pró-Cotas” e indígenas pós-graduandos na UNICAMP,
com convite a participação do serviço social do SAE, além da presença da coordenadora
como membro do GT.
Assim, propõe-se a disponibilização dos benefícios já existentes na Unicamp, que
incluem vaga em moradia estudantil em estúdios e casas compartilhadas por quatro
estudantes ou bolsas moradia e bolsas de auxílio social e de alimentação e transporte,
além de auxílio instalação. Ressaltou-se ser imprescindível a flexibilização na análise de
documentação exigida pela assistência social da universidade, uma vez que poderá
haver, entre os indígenas, dificuldades na sua comprovação.
Dessa forma, o conjunto de recursos e programas proposto pelo GT-Indígenas inclui:
1- Vagas disponíveis na moradia estudantil (PME) para 50 % dos estudantes
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admitidos pelo vestibular indígena, com previsão de estúdios para estudantes
com família e casas exclusivas para esses ingressantes e também mistas com
outros ingressantes, de forma a atender, sempre que possível, a preferência do
ingressante indígena.
2- Recursos para oferecimento de Bolsa Auxílio Moradia (R$ 428,76) aos
estudantes que não optarem por vaga na moradia estudantil.
3- Recursos para Bolsa Auxílio Alimentação e Transporte - Bolsa BAT (R$
198,00)
4- Recursos para oferecimento de Bolsa Auxílio-Social – Bolsa BAS (R$ 678,81)
5- Reserva de recursos para Bolsa Auxílio Instalação – BAI (R$ 352,05)
6- Criação de módulos interdisciplinares com foco na integração dos estudantes
indígenas à comunidade universitária, bem como aproximação destes com os
projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando a integração dos conhecimentos
tradicionais e acadêmicos. (Projetos BAS; disciplinas AM com temática
transversal que valorize os saberes indígenas e promovam aprendizagem
colaborativa)
7- Formação de rede de apoio nas unidades com as coordenações e grupos de
estudantes para o auxílio na integração e acompanhamento, integrando com SAE
(serviço social e orientação educacional) e DAC.
8- Promoção de parcerias com IEL para possibilitar estudos complementares de
língua portuguesa como 2ª língua.
9- Criação da Secretaria/ Diretoria/Coordenadoria que contenha um grupo ou
conselho para acompanhar a inclusão indígena, salientando-se a necessidade de
que seja estruturada a partir de uma equipe multidisciplinar com professores,
servidores técnico-administrativos e estudantes, visando acompanhar e buscar
soluções para as demandas específicas dos estudantes indígenas; fomentar
atividades que valorizem e estimulem a troca de saberes na universidade,
acompanhamento da evolução acadêmica desses estudantes com vistas a pensar
políticas de suporte, se estas se mostrarem necessárias, alimentação e
manutenção de bancos de dados para acompanhamento dos ingressantes.
10- Identificação de um espaço central próximo ao SAE-DAC como espaço de
acolhedor de encontro para os estudantes indígenas (como um CA Indígena).
11- Finalmente, preocupados com o contexto nacional recente, no qual a inclusão
indígena na Unicamp será inserida, propõe-se um documento manifesto sobre a
garantia de direitos dos povos indígenas, estabelecida na Constituição de 1988.
(Anexo 7).

Conclusão:
A criação do GT-Inclusão Indígena possibilitou a ampliação da interação entre grupos
com interesse ou que representam os diferentes povos indígenas e suas demandas. Os
debates e oportunidades de diálogo favoreceram a elaboração de uma proposta que é
abrangente e viável, alinhada com os valores e a cultura institucional de valorização da
diversidade, que inclui os vários povos indígenas que estarão representados entre os
novos estudantes.
As ações de divulgação das inscrições ao vestibular mostraram-se bem-sucedidas, após
serem consideradas as sugestões emanadas no GT. As atividades de acolhimento em
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fevereiro será objeto de reuniões específicas que serão realizadas de novembro/2018 a –
fevereiro/2019. Deverá apoiar os estudantes para conhecerem os espaços da
universidade e da cidade onde o campus está inserido, além de orientações sobre
serviços disponíveis na universidade, além de manifestações artísticas e culturais de
integração e troca de saberes.
Foi amplamente destacada a importância da organização de redes de apoio que possa
estar próximas aos estudantes nas unidades de ensino e pesquisa de seus cursos de
origem. Nessa rede, exercerá destacado papel, a articulação entre as equipes dos órgãos
de apoio acadêmico, como SAE, SAPPE, DAC e coordenação e secretarias dos cursos
de graduação.

As propostas levantadas para apoio socioeconômico e acadêmico se apoiam em
políticas já estabelecidas na Unicamp, que exigirão uma maior sensibilidade para as
situações específicas desse grupo de estudantes. Quanto a permanência e sucesso
acadêmico foram sugeridos programas de ensino e projetos interdisciplinares que
poderão contribuir para o melhor aproveitamento do estudante indígena no curso de
graduação da sua escolha.
A preparação das unidades e cursos para receber os alunos originários do Vestibular
Indígena 2019 já vem sendo realizada, com reunião específica, por demanda, na
Faculdade de Enfermagem, no Dia de Avaliação de outubro, além de uma reunião
específica com coordenadores, diretores e secretários para apresentação dos dados das
inscrições e linhas de trabalho aqui relatadas.
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Anexo 1
RESUMO POLITICAS E DIRETRIZES VOLTADAS AOS INDIGENAS UFSCAR

Vestibular indígena ufscar
Desde o ano de 2008 a UFSCar implantou a reserva de vagas para estudantes que
comprovem pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio de
declaração de etnia e vínculo com sua comunidade de origem. A seleção dos
ingressantes é feita anualmente, por meio de processo seletivo específico, com oferta de
uma vaga adicional em cada uma das opções de curso da UFSCar.
Programa Bolsa Permanência – PBP/MEC
O Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação do Governo Federal de concessão
de auxílio financeiro a estudantes indígenas e quilombolas que estão cursando a
graduação e para estudantes de alguns cursos homologados. O recurso é pago
diretamente ao estudante por meio de um cartão de benefício e seu valor é estabelecido
pelo MEC.
Alimentação e restaurantes universitários
A UFSCar possui Restaurantes Universitários (RUs) - nos quais servidores, estudantes e
outros integrantes da comunidade universitária podem fazer refeições – em seus
quatro campi. As refeições possuem preços subsidiados e para os estudantes bolsistas
elas são gratuitas.

POLITICA SAADE
A Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade – SAADE da
UFSCAR passou pela aprovação do Conselho Universitário da UFSCar no dia 21 de
outubro de 2016 e para a construção de sua Política, dois princípios foram importantes
de partida: o primeiro foi o reconhecimento das ações que a UFSCar, historicamente
vem realizando no âmbito das Ações Afirmativas e, o segundo, relacionado à posição
metodológica, foi o cuidado para que todo o processo de construção desta Política
fosse pautado por procedimentos que buscassem o diálogo e a participação da maior
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diversidade de pessoas possível. Estabeleceu-se como objetivos do processo
participativo de construção da Política:
Criar canais para ampliar a participação da comunidade da UFSCar na
elaboração da política;
Oportunizar espaços para pessoas, atores sociais, grupos, movimentos,
associações apresentarem demandas para a política;
Estreitar o diálogo entre a SAADE e a comunidade da UFSCar; Articular e
estabelecer processos de comunicação entre os campi nos temas afetos a
SAADE;
Potencializar a participação popular na futura implementação e fiscalização da
política;
Ampliar a qualificação da SAADE e da comunidade da UFSCar para processos
participativos afetos aos temas e objetivos da Secretaria.
Elaborar colaborativamente os princípios e diretrizes da Política.
A SAADE contempla 3 coordenações em sua estrutura organizacional na discussão
especifica dos temas apresentados:
Coordenadoria de Direitos Humanos e Inclusão (CoIDH)
Coordenadoria de Diversidade e Gênero (CoDG)
Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais (CoRE)
As 3 coordenadorias desenvolvem ações de acolhimento aos estudantes, funcionários e
professores contribuindo na política de ações afirmativas da universidade desde o
processo seletivo, passando pelos problemas relativos à discriminação, a acessibilidade
e aos direitos humanos. Referências com relação à permanência estudantil no
Documento - Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade - UFSCar
http://blog.saade.ufscar.br/wpcontent/uploads/2016/11/Politica_acoes_afirmativas_diversidade_equidade_da_ufscar.p
df
Trechos retirados do documento onde podemos verificar aspectos direcionados
especificamente aos estudantes indígenas
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“No ensino superior, especialmente na formação de pesquisadores e pesquisadoras,
faz-se necessário diferenciar o conceito de segunda língua – que se utiliza para
denominar o lugar das línguas indígenas ou de sinais no contexto nacional brasileiro,
por exemplo –do de língua estrangeira na medida em que se reconhece que, numa
nação plurilíngue como a brasileira, mesmo que haja apenas uma língua oficial (a
portuguesa), há outras línguas que são consideradas nacionais (indígenas, africanas,
de imigração, de sinais), pois são línguas que pertencem a cidadãs/ãos desta nação,
são línguas maternas de comunidades reconhecidas como brasileiras, mesmo não
sendo oficiais. Já uma língua estrangeira não é língua materna de uma comunidade de
cidadãos brasileiros, e sim representa a língua de outra nação (espanhol, inglês,
francês, alemão, mandarim etc).( p 19-20)
“Um fato importante dessa relação dos indígenas com o português como sua segunda
língua é que o contato com a variedade de padrão (formal, culta) se dá, muitas vezes,
apenas no contexto formal na escola. E, vale lembrar, no contexto acadêmicocientífico,
apenas a variedade padrão é a que circula em gêneros e textualidades específicos.
Assim, ao se apresentar as ações afirmativas no ensino superior, a questão linguística
aponta como um desafio para a promoção da equidade, notadamente quando se trata
de povos indígenas e pessoas surdas, assim como para estudantes estrangeiros,
refugiados ou não.( p24)
“ De acordo com Venturi e Bokany (2013, p.14), “habitam o território brasileiro 305
etnias, que falam 274 línguas diferentes e somando 896.917 pessoas, distribuídas em
505 Terras Indígenas e algumas áreas urbanas [...]”. Os autores destacam ainda que,
apenas uma em cada três pessoas com 15 anos ou mais, tem conhecimentos básicos
sobre os povos indígenas no Brasil. Documento da Frente de Estudantes Indígenas da
UFSCar aponta que A trajetória escolar de alunos indígenas costuma ser bastante
específica, por algumas razões, como as seguintes: 1) os conteúdos desenhados para
educação escolar indígena não são os mesmos da educação padrão, operando com
outra pedagogia e outros conteúdos (Lei de Diretrizes e Bases da Educação9 ); 2)
como já indicado no tópico anterior, frequentemente, o português não é a língua
materna dos educandos, funcionando como sua segunda língua; 3) o papel central da
oralidade como tradição de conhecimento nativo, sendo a escrita uma tecnologia de
conhecimento suplementar. (Frente Estudantes Indígenas UFSCar, 2016,p.13) O
Documento da Frente de Estudantes Indígenas aponta ainda que:
13

No caso indígena, a elaboração das políticas não dá ênfase a dados estatísticos, mas
argumentos históricos que evidenciem o genocídio sistemático e o desrespeito a seus
direitos. Se historicamente as políticas públicas destinadas aos povos etnicamente
diferenciados tinham por base ideias assimilacionistas e integradoras dos grupos à
sociedade envolvente, desde a década de 1980 os povos indígenas têm demandado e
lutado pelo direito à educação como meio de participar ativamente da elaboração,
definição e implantação das políticas públicas que dizem respeito às suas realidades,
algo que lhes é garantido pela própria Constituição.” (Frente de Estudantes Indígenas
da UFSCar, 2016, p. 14) ( p.24)

RESUMO POLITICAS E DIRETRIZES VOLTADAS AOS INDIGENAS - UFSC

Permanência indígena – PBP
Os estudantes indígenas recebem do Programa de Bolsa Permanência – PBP (ação do
Governo Federal) a concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em
instituições federais de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica
e para estudantes indígenas e quilombolas. A Bolsa Permanência é um auxílio
financeiro que tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a
permanência e a diplomação dos estudantes de graduação em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo Ministério da Educação,
é equivalente ao praticado na política federal de concessão de bolsas de iniciação
científica, atualmente de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e
quilombolas, paga-se um valor diferenciado, igual a pelo menos o dobro da bolsa paga
aos demais estudantes, em razão de suas especificidades com relação à organização
social de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e
tradições, amparadas pela Constituição Federal. Ademais, os estudantes indígenas e
quilombolas matriculados em cursos de licenciaturas interculturais para a formação de
professores também fazem jus a bolsa de permanência durante os períodos de atividades
pedagógicas formativas na IFES, até o limite máximo de seis meses. Uma grande
vantagem da Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação é
ser acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas, a exemplo da bolsa do
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Programa de Educação Tutorial – PET, do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação

Objetivo do Programa de Bolsa Permanência
I – viabilizar a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas;
II – reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil;
III – promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio da adoção
de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico.
Quem Pode?
Poderá receber a Bolsa Permanência o estudante que cumprir, cumulativamente, as
seguintes condições:
I – possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo e meio;
II – estar matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou
igual a cinco horas diárias;
III – não ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação em
que estiver matriculado para se diplomar;
IV – ter assinado Termo de Compromisso;
IV – ter seu cadastro devidamente aprovado e mensalmente homologado pela instituição
federal de ensino superior no âmbito do sistema de informação do programa.
O Programa prioriza os indígenas e quilombolas, que, independente da carga horária dos
cursos nos quais estão matriculados, poderão receber o recurso.
Como Funciona?
A base de funcionamento do Programa de Bolsa Permanência está no cadastro dos
beneficiários que é validado pelas instituições federais de ensino superior – IFES.
Mensalmente, a relação dos alunos beneficiários será encaminhada pela IFES ao
Ministério da Educação – MEC, que homologará os nomes e os repassará para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE providenciar os pagamentos,
diretamente aos estudantes beneficiários.
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Isenção Alimentação
Os estudantes com cadastro socioeconômico aprovado pela Coordenadoria de
Assistência Estudantil podem requerer isenção de alimentação no Restaurante
Universitário. Para tanto, devem acessar o Sistema de Cadastro online e solicitar o
benefício.

POLITICA SAAD
A SAAD UFSC tem a responsabilidade de elaboração, avaliação e acompanhamento do
processo seletivo, do acompanhamento da contratação de pessoal, além de servir como
locus de ouvidoria aos problemas referentes as discriminações étnico - raciais, de
identidade de gênero, de acessibilidade e dos direitos humanos. Sua Missão é
Desenvolver ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas direcionadas às ações
afirmativas e de valorização das diversidades na Universidade, referentes à educação
básica, graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, contratação de pessoal e gestão
institucional, em articulação com as demais estruturas universitárias. A Saad contempla
um

Serviço

de

apoio

ao

indígena

e

Quilombola

site oficial da SAAD http://saad.ufsc.br/ )
Outras referências na elaboração desse documento:
Avaliação da Política de ações afirmativas, diversidade e equidade da
Universidade Federal de São Carlos / Universidade Federal de São Carlos. -São Carlos : UFSCar, 2016. 82 f. http://blog.saade.ufscar.br/wpcontent/uploads/2016/11/Politica_acoes_afirmativas_diversidade_equidade_da_
ufscar.pdf
Site da Secretaria ações afirmativas, diversidade e equidade da Universidade
Federal de São Carlos http://blog.saade.ufscar.br/
Regimento Secretaria ações afirmativas e diversidades SAAD
Resolução RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 52/CUn/2015, DE 16 DE JUNHO
DE 2015 (Republicada com alterações promovidas pela Resolução nº 22/CUn,
de 8 de setembro de 2015). Dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas no
16

âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para os Processos Seletivos
de 2016 a 2022
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135174/Resolu%C3%A7
%C3%A3o_Normativa_52.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexo 2
VI FÓRUM DE ARTICULAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO – FAPISP
DOCUMENTO FINAL DO 6º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALDEIA INDÍGENA PIAÇAGUERA-TI
PIAÇAGUERA DIAS 6,7 E 8 DE JUNHO DE 2018

“NHANERAMÕI-RAKWAÁWA YMANGWARÉ NHANHIMONO’Õ
NHANHIMOMBARETÉ”
(“A Sabedoria dos Nossos Ancestrais nos une e nos fortalece”)
Nos dias 06, 07 e 08 do mês de junho do ano de 2018, reuniram-se na Casa de Reuniões da
Aldeia Piaçaguera, T.I. Piaçaguera – Peruíbe/SP, Caciques, Vice-Caciques, Lideranças,
Professores e Professoras, Vice-diretoras, Pajés, Alunos e Alunas, Organizações Indígenas
COMISSÃO YVY RUPÁ e CEPISP, Vice-presidente do Conselho Estadual dos Povos
Indígenas, e demais membros das respectivas comunidades: Tekoá Porã, Itaóca Guarani e
Tupi, Tangará, Tereguá, Ekeruá, Nimuendajú, Piaçaguera, Nhamandu-Mirim,
Porungawadju, Taniguá, Tabaçu Reko Ypy, Krukutu, Jaraguá, Tenondé Porã, Bananal,
Rio Silveira, Djaikó Aty, Paranapuã, Ko’edju, Tapé Mirim, Tekoá Ywytu, Gwyrapadjú,
Tekoá Mirim, Tekoá Pyaú, Kopenoti das etnias Guarani, Tupi-Guarani/Nhandewa,
Terena e Maxacali, além de Servidores da FUNAI (CR Litoral Sudeste e CTL Itanhaém),
da Diretoria de Ensino de São Vicente, UNIFESP, Comissão Pró Índio - CPI e
representantes Da Ação “SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA” (USP).
Nestes dias de reunião foram enfatizados os pontos mais sensíveis que impactam na
consolidação de uma educação escolar indígena específica, diferenciada e de qualidade para
as comunidades indígenas: Formação em Nível Superior e Curso Intercultural de
Professores Indígenas (formação inicial e continuada) e Plano de Carreira do Professor
Indígena (criação do cargo).
No primeiro dia do encontro representantes da UNIFESP estiveram presentes para tratar do
projeto de curso intercultural em nível superior para os professores indígenas do Estado de
São Paulo. Foi proposto a formação de um GT com 20 representantes (professores e
também sábios da comunidade) e 2 coordenadores (professores indígenas) para compor a
equipe responsável para elaborar a ementa do Curso. Os encontros serão em 5 módulos
distribuídos nos anos de 2018 e 2019. O critério de distribuição de indicações foi por
região: litoral sul, litoral norte, centro-oeste, capital e vale do ribeira. Todos viram que essa
é uma oportunidade de construir um projeto de curso que atenda as necessidades de
formação dos professores indígenas de todo Estado, no entanto, precisará que a SEE/SP crie
mecanismos para que o GT formados majoritariamente por professores indígenas participe
dos encontros, sem danos contratuais e de vencimentos.
No segundo dia de reunião foi pautado uma das principais reivindicações de todos os
professores e lideranças, que é a criação do plano de carreira do professor indígena, e
constatou-se que há muito não avança para sua concretização. No decorrer das discussões
os presentes enfatizaram acerca da importância desse projeto ser finalizado pela SEE/SP e
posteriormente e com urgência ser encaminhado para ALESP.
Também no mesmo dia foi tratado de outros temas de extrema importância para EEI como:
a liberação dos professores indígenas para participar no FAPISP, e de várias outras ações e
atividades pedagógicas, como a Ação “Saberes Indígenas na Escola”, merenda escolar
saudável e de qualidade, elaboração do PPP diferenciado e calendário escolar específico.
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No terceiro e último dia, os delegados que participaram da CONEEI em Brasília-DF
socializaram com os demais os encaminhamentos que foram tomados no final do evento
com relação a EEI em nível nacional. Representantes do Programa Saberes Indígenas
(USP), expuseram como que está se dando o trabalho nas comunidades indígenas que
aderiram o programa, disseram do material que está sendo elaborado. Os participantes
solicitaram que o programa fosse estendido as demais comunidades e que o material, assim
que finalizado, fosse divulgado e disponibilizado para as outras Escolas Indígenas.
Na ocasião as lideranças indígenas presentes aproveitaram para reiterar sobre a importância
da continuação da realização do FAPISP, e que o mesmo é um espaço de construção de
ações que complementarão outras ações feitas pelas Comissões Étnicas Regionais, NEI e
NINC, ressaltaram que os professores indígenas são personagens imprescindíveis nesse
trabalho e a presença deles é um diferencial. Sendo assim, todos em pleno acordo
solicitaram que os registros feitos com relação as necessidades da EEI no estado, sejam
encaminhadas aos Órgãos competentes.
Como a educação escolar indígena tem os seus pilares que garantem a diferença e a
especificidade em seu amplo sentido com respaldo das legislações vigentes, Federal e
Estadual, sendo elas: Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96, Resolução
CEB/CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999, Convenção da OIT 169, Resolução EE SP
n° 21/2008, Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012, Portaria
Interministerial MJ e MEC nº 559, de 16 de abril de 1991 e entre outras Leis.
Ao final do VI Encontro de Avaliação da EEI em SP, ficou definido a permanência no ano
de 2018, a realização de mais uma edição do FAPISP, na aldeia Icatu, município de BraúnaSP, no mês de dezembro, nos dias 12, 13 e 14.
E no interesse de efetivar a educação escolar indígena diferenciada, específica e de
qualidade nas aldeias, reivindicamos e apresentamos as seguintes propostas de atuação para
a SEE/SP e demais órgãos que respondem pela EEI em São Paulo:
Para o Governo:
1. Acelerar o processo de criação do plano de carreira do professor indígena;
2. Garantir recursos financeiros para EEI/SP de acordo com as necessidades atuais
existentes;
3. Dar providências aos processos de regularização fundiária das TIs no Estado de São
Paulo.
Para SEE/SP:
1. Prestar informações e esclarecimentos sobre o acesso da SEE aos recursos do PAR/MEC:
como é acessado e prestação de contas do uso dos recursos;
2. Dar esclarecimentos sobre a tramitação do processo de criação do plano de carreira do
professor indígena (departamento jurídico da Secretaria de Educação, ALESP, etc);
3. Oficializar os encontros do FAPISP no calendário escolar do ano letivo de 2018 e 2019,
assegurando a participação ampla dos professores indígenas como parte do planejamento
pedagógico anual;
4. Participar dos futuros Encontros de Avaliação da EEI/SP, com convocação da D.E.R.
respectiva;
5. Melhorar a orientação dos Supervisores de Ensino e dos PCNPs na elaboração de
propostas pedagógicas que orientem os professores nas suas práticas em sala de aula,
sempre considerando as particularidades da cultura indígena;
6. Criar uma (CGEEI) Coordenação de Gestão da Educação Escolar Indígena do Estado de
São Paulo com autonomia para resolver as questões da EEI;
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7. Realizar a 3º Conferência da Educação Escolar Indígena do Estado de São Paulo, em
diálogo com o FAPISP;
8. Viabilizar as edificações das EEI de acordo com o modelo padrão elaborado pelo FDE
em parceria com a SEE/SP;
9. Exigir que as DERs atuem de forma padronizada com relação às questões referentes a
EEI em nosso Estado, viabilizando encontros periódicos de dirigentes;
10. Realizar uma audiência para concretização das demandas da EEI, com a participação do
Secretário de Estado da Educação, CGEB, NINC, NEI, DREs, FUNAI, Universidades
Públicas, Caciques, Vice-caciques, Pajés, Lideranças Indígenas, professores e demais
envolvidos com a EEI/SP, com pauta específica para a realização das oficinas preparatórias
do curso de formação inicial de professores indígenas- UNIFESP;
11. Continuar realizando as reuniões do NEI de acordo com as datas previstas no regimento
e resoluções, com a presença do Secretário da Educação do Estado de São Paulo e CGEB;
Para o MEC:
1. Implantar os Programas de Formação Inicial e Continuada para Professores Indígenas;
2. Reconhecimento formal do “Projeto de Revitalização Linguística Nhandewa” fornecido
pela Unicamp em parceria com a FUNAI, com carga horária de 200h, como formação
continuada dos professores indígenas participantes;
3. Provocar os Institutos Federais de Ensino Superior (no caso, IFSP) e Universidades
Federais em SP a realizar vestibular indígena específico, a exemplo das articulações
provocadas pelo FAPISP;
4. Ampliar o diálogo com a SEE/SP a respeito da EEI/SP;
5. Ampliar o diálogo sobre os TEEs através de reuniões com todos os agentes envolvidos
com a EEI SP;
6. Ampliar o Programa Ação Saberes Indígenas para todas as escolas do Estado de SP;
7. Esclarecer o acesso ao Programa Bolsa Permanência – PBP, para os estudantes
universitários indígenas, bem como a apresentação dos documentos necessários para não
haver atraso no pagamento dos estudantes;
8. Elaborar uma base de dados com materiais didáticos elaborados por diversas etnias do
Território Nacional para ser acessado pela comunidade escolar indígena;
9. Repudiamos a decisão do MEC de cortar as bolsas permanência dos estudantes
universitários;
Para a FUNAI:
1. Acompanhar e assessorar nas questões da EEI SP;
2. Disponibilizar e ampliar recursos financeiros para a participação dos professores no
Fórum;
3. Dar providências aos processos de regularização fundiária das TIs no Estado de São
Paulo.
Para o Ministério Público Estadual e Federal:
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1. Acompanhar, fiscalizar e impor as ações do Governo e da SEE/SP a respeito das
demandas da EEI/SP, com especial atenção aos processos suspensos de edificação de prédio
escolar por motivo de falta de recurso;
2. Fazer cumprir as garantias constitucionais em relação à regularização fundiária das TIs
no Estado de São Paulo;
Para as DERs:
1. Assessorar e acompanhar os professores na elaboração do PPP e nas propostas
pedagógicas que orientem os professores nas práticas em sala de aula, respeitando as
especificidades de cada comunidade indígena;
2. Apoiar a criação da APM – Associação de Pais e Mestres nas EEIs, espaço de autonomia
e responsabilidade de toda a comunidade escolar indígena, a depender do processo de
reflexão da própria comunidade;
3. Participar das futuras edições dos Encontros de Avaliação da EEI/SP;
4. Viabilização de recursos para participação dos professores no FAPISP;
5. Discutir formas junto as EEIs e mecanismos para que o calendário das escolas indígenas
seja aceito com as suas especificidades, incluindo as articulações da comunidade escolar
indígena;
Para as Prefeituras:
1. Melhorar e ampliar o diálogo acerca da merenda escolar diferenciada;
2. Adequar o PNAE de acordo com a realidade de cada comunidade indígena presente no
município;
3. Viabilizar transportes para os Fóruns da EEI SP.
Para as universidades públicas:
1. Criar programas de formação superior para professores indígenas;
2. Garantir e ampliar os sistemas de cotas para estudantes indígenas juntamente com os
programas de apoio permanência (ambientação, moradia, alimentação, orientação
pedagógica, vocacional e profissional, e fornecimento de bolsa para deslocamento e
aquisição de material didático e escolar);
Para o CEPISP:
1. Viabilizar reuniões para que as demandas da EEI SP cheguem aos órgãos competentes;
2. Atuar juntamente com as organizações da EEI SP;
Para UNIFESP:
1. Agradecemos a abertura de diálogos para a criação de uma proposta de licenciatura
intercultural por meio de oficinas para repensar a estrutura do curso de formação inicial de
professores indígenas;
2. Em Assembleia ficou decidido a data da primeira oficina para os dias 06 à 10 de agosto
de 2018 com representantes indígenas de cinco regiões do estado de São Paulo mais dois
coordenadores indígenas para compor a equipe docente junto a UNIFESP, com lista a ser
apresentada brevemente para liberação dos professores.
Aldeia Piaçaguera, 08 de junho de 2018.
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Anexo 3
GABINETE
Ministro de Estado da Educação: Rossieli Soares da Silva
Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 8º Andar - Gabinete
70047-900 - Brasília - DF
Fone: (61) 2022-7828 / 7822
E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br

Chefe de Gabinete: Cecília Perez
Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 8º Andar - Gabinete
70047-900 - Brasília - DF
Fone: (61) 2022-7840
E-mail: chefiagm@mec.gov.br
Ministro de Estado da Educação: Rossieli Soares da Silva

A Universidade Estadual de Campinas recebeu a visita do representante da SECADI /
MEC, Prof. Hector Luis, em junho deste ano. Pudemos apresentar as iniciativas da
instituição relacionadas aos direitos humanos, acessibilidade, sustentabilidade e
diversidade que perpassam todas as atividades da universidade, de formação na
Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
Dentre essa iniciativas, incluem-se as novas formas de acesso à universidade,
buscando a inclusão de grupos populacionais pouco representados nos seus cursos
de Graduação. Além do bônus para estudantes que cursaram ensino médio na escola
pública (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social – PAAIS), já vigente desde
2005, na forma de bônus, estamos agora incluindo o sistema de cotas para pretos
pardos em 20% de vagas pelo ingresso via Enem e um vestibular nacional específico
Indígena, com 72 vagas potenciais, a ser realizado em cidades das regiões norte,
nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Sendo uma universidade que valoriza a
diversidade e tem como valor o respeito e promoção dos direitos humanos, a inclusão
indígena tornou-se um tema prioritário.
A Pró-reitoria de Graduação da Unicamp vem se reunindo com outras IES que já
contemplam o acesso e permanência desses novos estudantes indígenas. Em diálogo
com as universidades federais, foi salientada a importância do apoio de políticas
específicas que incluem o “Programa de Bolsa Permanência” (PBP), subsidiado pelo
Ministério de Educação. A Unicamp, uma universidade estadual hoje atingindo 50% de
ingressantes advindos de escola pública, tem seus recursos orçamentários advindos
de uma parcela específica do ICMS do Estado de São Paulo e não recebe recursos
específicos para seu amplo programa de apoio à permanência (bolsas, benefícios,
atenção à saúde física e mental, a restaurante universitário e moradia para 911
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estudantes). Da mesma forma, não há nenhum programa no estado de apoio
específico para acesso e inclusão de indígenas no ensino superior.
Assim, para dar apoio à nova iniciativa, a Unicamp solicita a análise do MEC para que
seja incluída como uma das IES habilitadas para o PBP. Esperamos com isso poder
dar maior segurança e tranquilidade para os estudantes que forem selecionados pelo
vestibular específico a ser implantado em 2019, originários de todo o Brasil, em busca
da formação qualificada que a Unicamp oferece, nas diversas áreas de conhecimento.
Dessa forma esperamos contribuir com o sucesso acadêmico dos indígenas e sua
adequada inserção no ambiente universitário.
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Anexo 4 – Proposta do Ciclo de Saberes Ancestrais
Justificativa: A presença de universitários indígenas, oriundos de diferentes regiões
brasileiras, trará ao campus da Universidade um gradiente de conhecimentos que não
pode deixar de ser notado seja pela diversidade que representará, seja pela forca
simbólica que tal presença significará para esta instituição. Notadamente, no entanto,
percebe-se que muito pouco sabemos sobre os povos originários que habitam o país e
esse desconhecimento tem criado dificuldades em aceitarmos tais saberes como parte de
nossa contemporaneidade. O risco da não compreensão é nos furtarmos de criar a
possibilidade de uma convivência que pode ser rica não apenas individualmente, mas
também institucionalmente o que questionaria o caráter universal dos conhecimentos
que defendemos ocupar o espaço universitário. É, portanto, necessária uma prévia
qualificação que prepare o corpo docente, discente e funcional desta universidade para o
acolhimento destes novos membros detentores que são de saberes que muito podem
contribuir para o crescimento pessoal e intelectual da comunidade acadêmica. Neste
sentido estamos propondo a realização de um ciclo de Saberes Ancestrais que trará para
o centro do debate, indígenas de diferentes formações acadêmicas com o objetivo de
dialogar conosco, relatando experiências, avanços e retrocessos que compõem esta nova
realidade que a presença indígena nas universidades vem suscitando em todas as regiões
brasileiras. Os encontros serão realizados na Unicamp como objetivo de aprofundar o
debate com a comunidade acadêmica a respeito dos desafios e potencialidades da
presença de estudantes indígenas na graduação, pós-graduação e na docência. Pretendese debater a especificidade das demandas dos estudantes indígenas para a organização
de um programa de permanência bem como as possibilidades, abertura e troca da
universidade com conhecimentos, práticas e cosmovisões dos diferentes povos
indígenas.
Cronograma
Nome do evento: Seminários de Inclusão Indígena
Local: Auditório II CDC
Data: 03/09 e 02/10
Horário: 03/09, das 09h às 12h e 02/10, das 14h às 17h

Figura 5 - Ciclo de Debates - setembro
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Setembro 03/09
Tema: A presença indígena na universidade em percursos de graduação e docência: o
que temos para aprender e o que temos para ensinar?
Esta mesa propõe debater o papel da formação universitária na construção, manutenção
e continuidade identitária dos estudantes universitários indígenas. Qual a implicação da
formação superior na vida e no fortalecimento das culturas indígenas? Pode-se estudar e
manter-se indígena? Há espaço para os saberes indígenas nas universidades brasileiras?
Estas são algumas questões que esta mesa procurará debater para o esclarecimento do
público.
Convidados: Luciano Ariabo Kezo (Escritor e Estudante do curso de Letras - UFSCAR
– São Carlos), Ms. Marina Marcos Terena (Graduada em Geografia e professora em
Campo Grande). Mediação: Dr. Daniel Munduruku
Numero de participantes: 76 presentes

Figura 6 - Ciclo de Debates - Setembro

Outubro: 02/10
Tema: A Universidade comporta a etno-diversidade?
É sabido que a universidade se caracteriza pelas diferentes correntes de pensamentos
que imprimem caminhos, paradigmas, correntes, ideologias que são seguidos de
maneira consciente ou não por parte significativa da sociedade. É possível pensar que
esta mesma universidade se abra para acolher outras formas de pensar que não passem
necessariamente pelos modelos de pensamento já estabelecidos? Como profissionais
indígenas que atuam nas universidades têm percebido suas presenças nestes contextos
tão negadores dos saberes originários?
Convidados: Davi Martin Guarani (Conselho Estadual dos povos indígenas) Fabiane
Medina (Doutoranda em ciências politicas Unicamp) Mediação: Dr. Daniel Munduruku
Numero de participantes: 61 presentes
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Novembro: 12 de novembro das 9h às 12h – Auditório da FCM - Unicamp
Tema: Entrei... e agora? - Projetos acadêmicos e permanência indígena
Um dos grandes desafios para os estudantes indígenas que ingressam na universidade é
a permanência. Entrar tem sido a parte mais fácil do processo. Mas como manter-se sem
abandonar o curso? Esta questão é, certamente, central na discussão sobre o
compromisso da universidade em oferecer condições para que os estudantes que
ingressam tenham plenas condições de concluir os cursos que escolheram. Nesta edição
queremos que o movimento organizado (frente pró-cotas) e estudantes indígenas que
vivem estas dificuldades possam trazer suas reflexões e propostas para a mesa de
debate.
Convidados: Projeto PET Indígena - convidado proposto pela Frente Pró-Cotas; Thais
Palomino – Coordenadora da CoRe, Saade (UFSCar) Apisaré Xavante – Graduando em
Ciências Sociais na UFSCar; Mediação: Dr. Daniel Munduruku
Numero de participantes:
Dezembro: 13 de dezembro das 9h às 12h – Centro de Convenções – Unicamp
Tema: As lutas pelos direitos indígenas: como criar alianças entre universidade e
movimento indígena?
A mesa apresentará à comunidade acadêmica o histórico e contexto contemporâneo das
lutas pelos direitos indígenas. Propomos pensar em possibilidades da universidade criar
e expandir alianças que fortaleçam as lutas pelos direitos ao território, à saúde, à
educação... Vivemos desde a constituição disputas políticas no contexto nacional que
visam a retirada de direitos dos povos indígenas como Propostas de Emendas
Constitucional entre outras. Como a universidade e os não-indígenas estão implicados
neste cenário que envolve diversas questões epistemológicas, culturais, sociais e
políticas?
Convidados: Dr. Luis Henrique Eloy Amado - Terena - advogado, pesquisador e
militante das questões indígenas, doutor em Antropologia Social no Museu Nacional –
UFRJ; Dr. Aylton Krenak (jornalista, ambientalista e militante indígena, doutor Honoris
Causa da Universidade Federal de Minas Gerais) e Andila Kaingang (professora da
educação básica e militante indígena) - Mediação: Dr. Daniel Munduruku.
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Anexo 5 – Proposta da Comissão de alunos para a Política de Permanência
Indígena na UNICAMP
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Anexo 6 - Síntese das inscrições no vestibular indígena 2019
As inscrições para o vestibular indígena aconteceram de 15 de setembro a 15 de
outubro de 2018 e permitiram a homologação de 610 candidatos, que optaram por
fazerem suas provas em cinco diferentes cidades, a saber:
Tabela 1 - Distribuição de inscritos por município – Fonte: Comvest
Cidade

Inscritos

Campinas –SP

84

Dourados-MS

24

Manaus-AM

107

Recife-PE

45

São Gabriel da Cachoeira-AM

350

Total

610

Os candidatos e sua distribuição em relação aos cursos, está relatada na Tabela 2.
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Tabela 2 - Inscritos e Vagas por curso – Fonte: Comvest
Curso

Vagas

Inscritos

Administração (Noturno)

2

56

Administração Pública (Noturno)

2

28

Arquitetura e Urbanismo (Noturno)

2

15

Artes Cênicas (Integral)

2

4

Artes Visuais (Integral)

2

5

Ciências do Esporte (Integral)

1

6

Ciências Econômicas (Integral)

2

7

Ciências Econômicas (Noturno)

2

5

Ciências Sociais (Integral)

2

6

Ciências Sociais (Noturno)

2

6

Comunicação Social – Midialogia (Integral)

2

9

Dança (Integral)

2

5

Enfermagem (Integral)

2

191

Engenharia Agrícola (Integral)

2

14

Engenharia de Manufatura (Integral)

1

1

Engenharia de Produção (Integral)

1

8

Engenharia Elétrica (Integral)

2

21

Engenharia Elétrica (Noturno)

2

12

Estudos Literários (Integral)

2

0

Farmácia (Integral)

2

47

Filosofia (Integral)

2

7

Geografia (Integral)

2

6

Geografia (Noturno)

2

2

Geologia (Integral)

2

8

História (Integral)

2

1

Letras – Licenciatura (Integral)

2

9

Letras – Licenciatura (Noturno)

2

6

Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)

3

7

Linguística (Integral)

2

9

Música: Licenciatura (Integral)

2

1

Nutrição (Integral)

1

37

Pedagogia – Licenciatura (Integral)

4

35

Pedagogia – Licenciatura (Noturno)

4

18

Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)

5

18

Total

72

610
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Anexo 7 – Manifesto GT Inclusão Indígena

Campinas, 24 de outubro de 2018
"O GT “Inclusão Indígena” da Universidade Estadual de Campinas vem a público
manifestar sua preocupação e repúdio a graves ameaças aos direitos indígenas que se
tornaram parte do pleito eleitoral deste ano de 2018. Nos posicionamos contrariamente a
qualquer afronta ao direito dos povos indígenas de terem suas terras demarcadas,
conforme garantido pela Constituição Federal de 1988. Também repudiamos propostas
que sugerem o uso da força física como um meio de solucionar as graves questões
socioambientais que afetam os povos indígenas brasileiros. Consideramos que afrontas
à Constituição e à integridade física dos povos indígenas e suas terras estão em
desacordo com os princípios de um estado democrático de direitos. Em 2019, a
Unicamp receberá os primeiros ingressantes do Vestibular Indígena, e entendemos que
um desenvolvimento verdadeiramente democrático e intercultural do conhecimento e
das relações sociais no espaço da Universidade só será possível em uma sociedade que
reconheça e defenda ativamente os direitos dos povos indígenas de manter “sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens”, como prevê o Artigo 231 da Constituição."

GT Inclusão Indígena
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