
Diagnóstico do eixo temático: POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA
DIVERSIDADE

Essas  políticas  buscam  garantir  o  pleno  desenho  de  estratégias  que  potencializem  o

acesso e a permanência de parcelas sociais historicamente segregadas no ensino superior bem

como o sucesso acadêmico, em uma perspectiva de educação inclusiva e reflexiva. A UNIPAMPA

assume um compromisso com a sociedade no sentido de estabelecer ações voltadas ao exercício

de  uma  cidadania  ativa,  abarcando  políticas  afirmativas.  Para  dar  conta  dessas  políticas,  a

UNIPAMPA  desenvolve  programas  por  meio  dos  NEABIs  e  do  NInA  (Núcleo  de  Inclusão  e

Acessibilidade).

Breve histórico da Coordenadoria de Ações

Ao fazer-se um histórico da Coordenadoria  de Ações Afirmativas (CAF – UNIPAMPA),

nota-se que ela teve início em agosto de 2016. Essa Coordenadoria foi criada com a missão de

garantir a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso, na permanência, nas mobilidades

e  nas  qualificações  de  discentes  e  servidores(as)  nos  âmbitos  do  ensino,  da pesquisa  e  da

extensão da UNIPAMPA, atuando na superação das históricas desigualdades socioeconômicas,

culturais e políticas na sociedade brasileira.

Além de sua missão, a CAF traz em sua visão a preocupação em ser reconhecida pela

comunidade acadêmica e pelas sociedades local, regional, nacional e internacional como órgão

de  excelência  da  UNIPAMPA  na  redução  das  discriminações  étnico/raciais,  geracionais,  de

gênero,  de  diversidade  sexual,  de  deficiências,  entre  outras  que  são  estruturantes  das

desigualdades sociais brasileiras.

A CAF é uma coordenadoria de assessoramento de implantação e implementação das

políticas  de  ações  afirmativas  no  contexto  da  UNIPAMPA.  Nesse  sentido,  buscando-se  a

abrangência  em  todos  os  campi  e  órgãos  desta  instituição,  a  CAF  está  estrategicamente

vinculada ao Gabinete da Reitoria, como forma de promover ações transversais de equidade nos



órgãos  da  administração  superior,  comissões,  órgãos  complementares  e  suplementares,  pró-

reitorias e unidades universitárias sediadas nos municípios de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul,

Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

Cenário atual, ações, investimentos nas ações, eventos, etc.

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) tem desenvolvido suas políticas de Ações

Afirmativas por meio de suas Pró-reitorias e Coordenações Específicas. As ações afirmativas na

UNIPAMPA  visam  a  garantia  da  promoção  de  igualdade  de  oportunidades,  condições,

reconhecimentos  e  representações  relacionadas  aos  grupos  populacionais  historicamente

discriminados  e/ou  em  condições  econômico-sociais,  culturais,  políticas  e  simbólicas  de

desvantagens diante dos direitos e garantias sociais e individuais estabelecidos legalmente.

Para  isso,  a  Universidade  Federal  do  Pampa  dispõe  das  ações  desenvolvidas  pela

PROEXT, PRAEC, PROGRAD, PROGEPE, PROPPI e as coordenações e núcleos específicos

como:  Núcleo  de  Inclusão  e  Acessibilidade  (NInA), Núcleo  de  Desenvolvimento  Educacional

(NuDE), Núcleos  de  Estudos  Afro-Brasileiros  e  Indígenas  (NEABIs),  História  e  Cultura  Afro-

Brasileira  e  Indígena  (HiCABI),  e  também a  instituição  conta  com a  Coordenação  de  Ações

Afirmativas (CAF),  instituída para assessorar todos os órgãos da UNIPAMPA no que tange à

implementação e ao planejamento das políticas de ações afirmativas, para efeitos deste PDI, no

quinquênio 2019-2023.

As  ações  afirmativas  na  instituição  envolvem  aspectos  interdisciplinares  e

multiprofissionais em que se busca garantir a inclusão de pessoas com deficiências, quais sejam:

transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O NInA se pauta no

documento orientador INCLUIR - Programa de Acessibilidade ao Ensino Superior.

A instituição busca, por meio das Ações Afirmativas, a inclusão de pessoas pretas, pardas

e indígenas através de processos que envolvem a CAF,  PROGRAD,  PROEXT,  PROGEPE e

PROPPI.

Cabe ressaltar que a PROEXT e PROGRAD desenvolvem também ações para a inclusão

de pessoas da terceira idade e a promoção da igualdade de gênero, dando uma abordagem direta

para  as situações de inclusão  de pessoas em sua pluralidade  e  no combate à  violência  em

variadas formas e ambientes.

Com suas políticas  de ações  afirmativas,  a  UNIPAMPA busca  consolidar  e  ampliar  o



acesso  de  discentes  e  servidores,  sem  perder  de  vista  a  necessidade  e  implementação

sistemática de programas que garantam não só a inclusão, mas também a permanência.

Ressalta-se,  com relação  ao  sistema de ingresso  e  permanência,  que  hoje,  conforme

legislação do ensino superior brasileiro, as ações afirmativas se aplicam a qualquer processo de

ingresso de alunos na UNIPAMPA, tanto em cursos presenciais quanto a distância (EaD), assim

divididas:

a) ação afirmativa L1: vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta per

capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino

Médio em escolas públicas;

b)  ação  afirmativa  L2:  vagas  reservadas  a  candidatos  autodeclarados  pretos,

pardos ou indígenas, com renda familiar bruta  per capita igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

c) ação afirmativa L5: vagas reservadas a candidatos que, independentemente da

renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

d)  ação  afirmativa  L6:  vagas  reservadas  a  candidatos  autodeclarados  pretos,

pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o

Ensino Médio em escolas públicas;

e) ação afirmativa L9: vagas reservadas a candidatos egressos do Sistema Público

de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo

nacional per capita e pessoas com deficiência;

f) ação afirmativa L10: vagas reservadas a candidatos egressos do Sistema Público

de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo

nacional per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência;

g)  ação  afirmativa  L13:  vagas  reservadas  a  candidatos  egressos  do  Sistema

Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar e pessoas com deficiência;

h)  ação  afirmativa  L14:  vagas  reservadas  a  candidatos  egressos  do  Sistema

Público  de Ensino Médio independentemente da renda familiar,  autodeclarados pretos,

pardos ou indígenas e pessoas com deficiência;

i)  ação afirmativa V419:  vagas destinadas a candidatos  com deficiência.  Ampla

concorrência A0: vagas destinadas a quaisquer candidatos, independente da procedência

escolar, renda familiar ou raça/etnia.

Deve-se destacar que, diante desse conjunto de situações diferenciadas de reserva de

vagas, a UNIPAMPA necessita, a todo momento, capacitar os servidores que atuam diretamente

nos  processos  SISU/MEC,  e  vários  esforços  têm sido  envidados  no  sentido  de fazer  com a



UNIPAMPA  garanta  a  maior  transparência  possível  nos  procedimentos  das  comissões  de

verificação, comissões que, de fato e de direito, darão acesso ao candidato a uma vaga em um

dos cursos da instituição.

Nesse  contexto,  para  o  quinquênio  2019/2023,  serão  necessários  investimentos  que

permitam a capacitação de um número grande de servidores que possam atuar nos dez campi da

UNIPAMPA  no  momento  de  verificação  de  veracidade  das  informações  prestadas  pelos

candidatos que solicitam ingresso via políticas de ações afirmativas.

Quadro 1: Número de servidores para capacitação de Comissão de Heteroidentificação

Campus
No de

Servidores
2018 2019

Alegrete 10 Setembro Setembro

Bagé 15* Setembro Setembro

Caçapava do Sul 10 Setembro Setembro

Dom Pedrito 15* Setembro Setembro

Itaqui 10 Setembro Setembro

Jaguarão 10 Setembro Setembro

Santana do Livramento 10 Setembro Setembro

São Borja 10 Setembro Setembro

São Gabriel 10 Setembro Setembro

Uruguaiana 10 Setembro Setembro

Polos EaD* 66* Setembro Setembro

Fonte: CAF/UNIPAMPA

Ressalta-se que essa capacitação não se limita apenas à inclusão de alunos dos cursos

de graduação presencial  e  a distância,  mas também, conforme quadro 1,  aos alunos que se

candidatam a vagas nos cursos ministrados a distância,  sendo necessária  a capacitação das

comissões  que atuam também nos Polos  EaD*,  sendo  que o  Ensino  a  Distância  conta  com

recursos próprios para as suas capacitações.

Soma-se  a  esse  grande  número  de  comissões  de  verificação  de  veracidade  das

informações as Comissões que atuam na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, visto que as ações

afirmativas  incluem  também os  candidatos  a  concursos  para  docentes  e  servidores  técnicos



administrativos  e  que  a  Portaria  Normativa  no 4,  de  06  de  abril  de  2018,  regulamenta  o

procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para

fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei

no 12.990, de 9 de junho de 2014. Conforme essa Portaria, as comissões de heteroidentificação

devem ser compostas por,  no mínimo, 05 (cinco) membros. Conforme quadro 1, os  campi  de

Bagé* e Dom Pedrito* terão número maior de servidores capacitados em função de que estes

atuarão também nas comissões de heteroidentificação da PROGEPE nos casos de concurso

público com candidatos autodeclarados pretos ou pardos, sendo que os processos em 2019 já

deverão ser conduzidos conforme diretrizes dessa Portaria.

Salienta-se  que,  diferente  de  outras  instituições  de  ensino  superior  da  Região  Sul,  a

UNIPAMPA foi uma das universidades que menos respondeu a recursos e denúncias referentes

aos  processos  de  verificação  de  veracidade  de  informações  dos  candidatos  submetidos  às

comissões.  No  entanto,  entende-se  que  seja  necessário  o  aumento  de  investimento  em

capacitação  para  que a  instituição  não  venha  a  fazer  parte  do rol  de  universidade  que hoje

respondem a processos relacionados a, principalmente, condutas não recomendadas por parte

dos membros das comissões de heteroidentificação.

Perspectivas e ações necessárias

Diante do exposto no item 7.1.2, a UNIPAMPA, no que se refere a políticas de ações

afirmativas, se vê diante de um conjunto de perspectivas e ações que devem ser desenvolvidas

no quinquênio 2019/2023 para que os processos de inclusão sejam os mais próximos do estado

da arte possível. Uma das grandes perspectivas que se tem neste momento é o entendimento

gerencial de que capacitação não é custo, mas sim investimento e que, quanto mais capacitados

os  seus  atores  institucionais,  maior  desempenho  a  universidade  obterá  em  suas  ações  de

inclusão de parte da população que, historicamente, tem sido vitimizada e alijada de processos

que possibilitem a mobilidade social.

Hoje  a  UNIPAMPA  conta  com  os  Núcleos  de  Estudos  Afro-Brasileiros  e  Indígenas  –

NEABIs, constituídos nos dez campi da instituição, que colaboram com a promoção das políticas

de ações afirmativas. A UNIPAMPA realiza anualmente os Fóruns de NEABIs e já está na 4ª

edição  deste  evento,  como forma fazer  com que  a  comunidade  acadêmica  e  a  comunidade

externa faça periodicamente reflexões sobre o negro e o indígena no contexto universitário e, para

além disso, no contexto social local, regional e nacional. Em junho de 2019, ocorrerá o V Fórum

de NEABIs UNIPAMPA.



Com  relação  às  perspectivas  e  ações  futuras,  em  2019,  a  UNIPAMPA  sediará  o  IV

Congresso  Brasileiro  de  Pesquisadores(as)  Negros(as)  da  Região  Sul,  o  COPENE  Sul,  que

ocorrerá  no  Campus  Jaguarão.  Entende-se  que  esse  investimento  trará  visibilidade  para  a

instituição, incluindo-a no rol daquelas universidades que se preocupam com a diversidade.

Sediar  esse  evento  na  UNIPAMPA  tem  requisitado  da  Coordenadoria  de  Ações

Afirmativas um conjunto de esforços que, graças aos dez NEABIs, tem se conseguido avançar em

termos de preparação para o evento.

A  previsão  de custo  para  a  realização  desse  evento  em 2019  será  na ordem de  R$

100.000,00. A CAF está desenvolvendo reuniões para identificação de parceiros. Para isso, há a

necessidade de viagens às instituições de ensino superior da Região Sul, o que gerará um custo

de R$ 10.000,00 com diárias e transporte.

Fragilidade e potencialidades

Com relação às fragilidades e potencialidades, a Coordenadoria da CAF-UNIPAMPA, em

março  de  2018,  passou  por  processo  de  mudança  de  coordenador.  A  nova  coordenação  já

assume a CAF com os desafios de: a) tornar os NEABIs ainda mais fortalecidos; b) reconfigurar

as  comissões  de  verificação  de  veracidade  e,  com  base  na  Portaria  Normativa  no 04/2018,

capacitar  os  servidores  da  instituição  (professores  e  técnicos)  para  atuar  nas  comissões  de

heteroidentificação;  c)  desenvolver  o  projeto  de execução  do IV COPENE Sul;  d)  preparar  a

instituição  para  executar  os  procedimentos  de  ações  afirmativas  do  SISU/2019;  e)  criar  a

COPREVI, Comissão de Prevenção à Violência (de gênero, raça, religião, combate à homofobia,

transfobia, LGBT fobia, entre outras formas de violência na instituição).

No entanto, para que essas ações se concretizem no quinquênio 2019/2023, a CAF tem

um desafio imenso que a torna extremamente frágil:  trata-se do fato de que todas as ações a

serem  desenvolvidas  necessitam  adequar-se  às  questões  orçamentárias  no  que  se  refere  a

custeio  e  investimento.  Porém,  será  necessário,  por  parte  daqueles  que  compõem  a  CAF

UNIPAMPA, ou seja, Gabinete da Reitoria, NEABIs, discentes ingressantes por ações afirmativas,

esforço conjunto e criatividade para que a UNIPAMPA continue sendo uma universidade inclusiva.

Necessário apontar como potencialidade o apoio que a CAF recebe das Pró-reitorias, da Vice-

reitoria  e  da  Reitoria  para  o  desenvolvimento  de  suas  ações.  Para  uma  UNIPAMPA  mais

igualitária e inclusiva, ainda temos uma caminhada longa. Porém, as fragilidades existem e estão

vinculadas à situação orçamentária que afeta as IFES brasileiras.


