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Bom dia a todas e todos. Meu nome é Thimoteo, sou Técnico-Administrativo e atuo como 

presidente da Comissão Permanente de Autodeclaração da Regional Catalão. Neste momento, 

compartilharei com vocês um pouco da nossa experiência. 

A Comissão de Catalão, ao ver negras/os, quilombolas e indígenas ocupando os espaços 

da Universidade, conclui que a sua existência contribui para a efetivação do sistema de cotas raciais 

para aqueles que realmente têm direito no âmbito da Regional Catalão. Por esse motivo, 

manifestamos sentimentos de alegria ao constatar o aumento do número de estudantes cotistas 

nos cursos de graduação desta Regional. Entendemos que estes alunos encontram nesta 

universidade uma oportunidade para a mudança das suas realidades sociais, bem como para a 

transformação da sociedade por meio da sua formação universitária. Enquanto comissão, apesar 

dos desafios, temos a certeza que nossas atividades contribuem para a garantia desse direito. 

Durante as entrevistas realizadas no SISU 2018 os membros da Comissão relataram a 

dificuldade da heteroidentificação daqueles que se autodeclaram como pardos. Nesses casos, 

imaginávamos a seguinte situação: Se eu me deparar com esta pessoa na rua, ou em outros 

espaços da sociedade, eu a reconheceria como parte da população negra que, pelas suas 

características fenotípicas, é passível de sofrer discriminação, segregação e preconceito? 

Este exercício foi necessário porque alguns candidatos se autodeclaram não por sua 

descendência e fenótipo negro e sim por, simplesmente, não serem brancos e porque ao longo da 

vida, em diversos espaços e momentos, se declararam e foram categorizados enquanto pardos, 

como é o exemplo da certidão de nascimento, documento militar e outros. 

Diante da complexidade do trabalho da Comissão, vimos a necessidade de realizar reuniões 

mensais, rodas de conversa, eventos, projetos e outras ações, na tentativa de elucidar melhor o 

papel da comissão, bem como discutir questões étnico-raciais e, também, ampliar nosso 

conhecimento sobre as características fenotípicas da população negra brasileira. 

No entanto, apesar dos progressos, outros tantos são os desafios desvelados no decorrer 

destas discussões, que carecem de orientações e incentivos, até mesmo financeiros, para que o 

trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível. A falta dessas orientações e incentivos 

ficaram muito mais expostos após a reunião com os estudantes cotistas que ingressaram na 

Regional Catalão em 2018. 

Nesta reunião com os estudantes foi possível verificar a falta de uma política que acompanhe 

os/as estudantes negros/as, indígenas e quilombolas durante sua trajetória acadêmica na 

universidade, no sentido de que eles permaneçam na universidade com condições mínimas de 

sobrevivência, a fim de que possam concluir com êxito o curso que escolheram. 

Alguns alunos, por exemplo, relataram que, constantemente, são obrigados a escolher entre 

estudar para uma prova do dia seguinte ou trabalhar à noite como segurança ou garçom para poder 

se alimentar e sobreviver longe de casa. Outros relatos como esse foram compartilhados pelos 

alunos, evidenciando a difícil realidade que a população negra da Regional Catalão enfrenta. 



Percebemos que existe, além da demanda acadêmica, uma demanda social que obriga a 

Universidade e seus servidores a refletir sobre o papel da universidade frente à essas políticas de 

inclusão e ação afirmativa, não somente para pretos, pardos, indígenas e quilombolas, mas, 

também, para outras minorias que compõem o público atendido pela universidade, como pessoas 

com deficiência, homossexuais, pessoas com altas habilidades, mulheres e outros grupos 

segregados, discriminados e/ou em situação de vulnerabilidade. 

Entendemos que as atividades propostas pela Comissão foram realizadas com êxito. 

Contudo, não foi possível realizar algumas atividades conforme planejamos, como visita nas 

escolas da educação básica e em comunidades indígenas e quilombolas para divulgação das 

cotas. 

Apesar de existir limitações e desafios, as ações da Comissão de Catalão possibilitaram 

experiências com grande aquisição de conhecimentos acerca das questões étnico-raciais. Essas 

experiências resultam na compreensão de que a atuação dessa comissão deve existir como prática 

temporária enquanto houver desigualdades, injustiças, discriminação e preconceito que afetem o 

direito à educação superior pública para as populações negra, indígena e quilombola. 

Considerando, especificamente, o contexto de atuação da Comissão na Regional Catalão, 

defendemos que essa comissão permaneça na estrutura da Universidade Federal de Catalão, pois 

percebemos que a população negra, quilombola e indígena carece de ações específicas para a 

garantia e manutenção do direito à educação superior pública. 

Nesse sentido, no âmbito da criação da Universidade Federal de Catalão, afirmamos a 

necessidade de implementar uma Pró-Reitoria ou Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade, 

como forma de garantir a efetivação das políticas afirmativas de inclusão, permanência e 

acompanhamento dos grupos em situação de desigualdade e vulnerabilidade que compõem o 

corpo discente desta universidade. 

Para conhecimento, produzimos um relatório da Comissão, referente ao ano de 2018, que 

foi apresentado à Direção da Regional Catalão, com o intuito de relatar as atividades desenvolvija 

das ao longo de 2018, expor os desafios encontrados ao longo dessa trajetória e projetar ações 

futuras. 

Por fim, a Comissão de Catalão reafirma seu compromisso com a missão da Universidade 

que é a de contribuir para a formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade, com foco nas questões étnico-raciais. Também, coloca-se à 

disposição para pensar e contribuir, a partir de sua experiência, nos processos de aplicação das 

cotas nas instituições de educação superior e no processo de transição da Universidade Federal 

de Catalão. 

Obrigado. 

 

Goiânia, 28 de novembro de 2018. 


