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  AÇÕES AFIRMATIVAS 

Coordenadoria de Ações Afirmativas -   
RESOLUÇÃO CONSUNI N15/2014: 

  
- Assegurar acesso e permanência de estudantes provenientes 
de grupos vulneráveis na UFG, bem como o bem-estar de 
técnico-administrativo e docentes da UFG pertences a diferentes 
grupos socialmente discriminados; 

- Implementar ações que garantam o direito à diversidade, 
promovam  a pluralidade de ideias, ampliem a inclusão e a 
contribuam para o fortalecimento de uma politica universitária  
comprometida com a superação das desigualdades e o respeito 
às diferenças; 

- Formular, implementar, monitorar e avaliar ações afirmativas na 
UFG, articulando transversalmente com gestão (ensino, extensão 
e pesquisa). 
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  AÇÕES AFIRMATIVAS 
  
- Fomentar interlocução com os movimentos sociais organizados, 
com vistas à construção de políticas afirmativas na universidade;  

- Articular e acompanhar a execução de programas de 
cooperação com organismos nacionais e internacionais públicos 
e privados, voltados à garantia das ações afirmativas;  
Realizar campanhas sobre o tema da diversidade como 
prevenção a todas e quaisquer formas de preconceito e 
discriminação; 

- Acompanhar as políticas institucionais de estímulo à 
permanência e assistência a estudantes integrantes de grupos 
socialmente discriminados; Fomentar interlocução com os 
movimentos sociais organizados, com vistas à construção de 
políticas afirmativas na universidade. 
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Implementação

AcompanhamentoAvaliação

Formulação
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  AÇÕES AFIRMATIVAS 

- Lei de cotas- Lei no 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de 
dezembro de 2016.  

- Programa UFGInclui- Resolução CONSUNI Nº 29/2008; 

- Comissão de Hetoridentificação- Resolução 32/2018 

- Uso do nome social na UFG- Resolução CONSUNI 004/2014; 

- Política de ações afirmativas para pretos, pardos e 
indígenas na Pós-Graduação stricto sensu na UFG- Resolução- 

CONSUNI 07/2015; 

- Concessão de bolsas de Mestrado e de Doutorado, no 
âmbito das políticas de ações afirmativas da UFG; 

- Comissões Consultivas das Políticas de Ações Afirmativas; 
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  AÇÕES AFIRMATIVAS 

- Observatório de Pesquisas em Ações Afirmativas; 

- Projeto de Acolhimento dos Calouros; (CAAF/CIP/SINACE/
PRAE/PROGRAD) 

- Acompanhamento Acadêmico; 
(Atendimento psicológico, atendimentos individuais e outros de 
forma coletiva) 

- Participação na Comissão de Acompanhamento de Assédio na 
Universidade. 
(RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 12/2017 - Dispõe sobre normas e 
procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, 
sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da UFG); 
- Participação da comissão PACTO NACIONAL UNIVERSITÁRIO PELA 
PROMOÇÃO DO RESPEITO À DIVERSIDADE, DA CULTURA DE PAZ E DOS DIREITOS 
HUMANOS. 
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  AÇÕES AFIRMATIVAS 

• Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena;  
• Curso de Graduação em Direito para Beneficiários da Reforma 

Agrária; 
• Curso de Graduação em Pedagogia-Licenciatura para Educadores do 

Campo. 

Outras ações: 

- Participação em eventos como: Espaço das Profissões, CONPEEX, palestras, rodas 
de conversa nas Unidades acadêmicas, no RU; 
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  AÇÕES AFIRMATIVAS 
-Produzir e disponibilizar um corpo de conhecimento que fundamente as propostas e 
diretrizes governamentais, políticas públicas e programas de ação específicos para a 
promoção da inclusão e a superação das desigualdades étnicas e raciais vigentes na 
Universidade Federal de Goiás, relacionadas ao panorama das universidade s da 
região, do pais e da América do Sul; 

-Criar um repositório de dados (informações socioeconômicas, acadêmicas dos 
estudantes cotista e estudantes do UFGInclui da UFG) e uma plataforma de dados 
sobre pesquisas e estudos relacionados; as ações afirmativas da UFG e do país e do 
mundo, relações étnico-raciais, identidade étnico, movimentos sociais, diversidade, 
deficiência); 
- Criar um acervo da memória de programas e ações de inclusão da UFG com 
documentos, 
resoluções, projetos, ofícios, material de divulgação dos eventos realizados, cópias 
impressas e 
digitais de artigos, livros, monografias, dissertações e teses sobre os programas 
- Mapear, avaliar e interpretar o efeito das políticas de inclusão no ensino superior de 
recente implementação no Brasil, fundamentalmente seu impacto nos campos político, 
epistemológico, sociológico e geopolítico.
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  COORDENAÇÃO DE INCLUSÃO E 
PERMANÊNCIA 

- É responsável pela execução das políticas de ações afirmativas 
e desenvolve projetos voltados para o ingresso e a permanência 
dos discentes da UFG, com foco nas dimensões pedagógica e 
acadêmica; 

- Promove a inclusão nos âmbitos do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão na UFG; 

- Coordena o Programa UFGInclui; 

- Coordena o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 
MEC/MRE (PEC-G) voltado para estudantes de países em 
desenvolvimento. 
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  PROGRAMA UFGINCLUI 

- Planejamento curricular, analisar o processo de adaptação e integração dos 
estudantes, identificar dificuldades educacionais, desenvolver orientações e 
estratégias interculturais de ensino e aprendizagem; 

- Atuar junto as coordenações dos cursos para apoio e incentivo a criação de 
programas de apoio pedagógico nas unidades acadêmicas; 

- Atendimento psicológico realizado na CIP e apoiar a criação de grupos de terapia e 
apoio psicológico; 

-Monitorias presenciais e estágios no espaço de convivência – monitorias de 
matemática (parceria com o projeto de disciplinas EAD), monitoria de português 
(bolsista). 

-PROJETO EaD- Matemática e Português. 
Procura matemática: 534 (Goiânia e regionais)- total de inscritos: 160 
Procura portugês: 602 (Goiânia e regionais)- total de inscritos: 180 
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  PROGRAMA UFGINCLUI 

-Promover ações educacionais para o aprimoramento de estudantes cotistas, 
negros(as), quilombolas, indígenas e estudantes com deficiência. Como:  
  - Português Afirmativo para indígenas: 30 vagas 
Quarta-feira 14h até as 18h, sala 3 do Núcleo Takinahaky 
uma vez por semana- Inscrições por formulário on line/Inscrições de 6 a 14 de agosto 
de 2018 por meio do formulário do Google  ( Professora Lilian) 

- Práticas Interculturais de leitura e produção de texto-O curso é construído em 
favor de princípios de letramento participativo em língua portuguesa, com prioridade 
para práticas de leitura e escrita. A ideia central é identificar, compartilhar e ampliar 
os conhecimentos das práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, com 
ênfase nos textos acadêmicos e argumentativos, de acordo com as necessidades 
reais das pessoas matriculadas no curso. 

Professora Joana Plaza 
20 vagas 
Quinta-feira 14h às 18h, sala 4 do Núcleo Takinahakyuma vez por semana 
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  PROGRAMA UFGINCLUI 

-Antropologia afroindígena: relações, resistências e conhecimentos nômades 
(Tópicos de Antropologia 1 FCS0168). 

-Professora Suzane 
10 vagas para núcleo livre 
Pode fazer pelo sistema até o dia 03 (acréscimo de 09 a 22/08) 
Segunda feira noturno 16h50 até 22 horas 

- Seminário Nós por Nós- visa propiciar a integração e a ambientação dos estudantes 
cotistas e de programas como UFG Inclui e PEC-G, acolhimento, diálogo intercultural, 
troca de saberes e a partilha de experiências, combater formas de preconceito, 
fortalecer e valorizar conhecimentos tradicionais, a produção artística e cultural dos 
grupos de referência dos cotistas, divulgar a produção acadêmica dos estudantes 
cotistas em diferentes níveis de formação (graduação, mestrado e doutorado), além de 
estimular a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e extensão, estágios 
não-obrigatórios e monitorias, de modo a melhorar as condições de inserção no 
mercado de trabalho e ou na carreira acadêmica 
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  PROGRAMA UFGINCLUI 

- Política de acesso e permanência; 

- Avaliação Anual; 

- Seminário de 10 anos do UFGInclui; 

- Ampliar e aprimorar o Acompanhamento acadêmico. 
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Observatório de Pesquisa em Ações Afirmativas da UFG,  

- Composto por um grupo/comissão constituído por docentes, técnico-administrativos e 
estudantes, vinculados a grupos de pesquisa e/ou ativismo com área de investigação 
acadêmica; 
-Criar um repositório de dados (informações socioeconômicas, acadêmicas dos 
estudantes cotista e estudantes do UFGInclui da UFG) e uma plataforma de dados 
sobre pesquisas e estudos relacionados; as ações afirmativas da UFG e do país e do 
mundo, relações étnico-raciais, identidade étnico, movimentos sociais, diversidade, 
deficiência); 
-Produzir e disponibilizar um corpo de conhecimento que fundamente as propostas e 
diretrizes governamentais, políticas públicas e programas de ação específicos para a 
promoção da inclusão e a superação das desigualdades étnicas e raciais vigentes na 
Universidade Federal de Goiás, relacionadas ao panorama das universidade s da 
região, do pais e da América do Sul; 

-Mapear, avaliar e interpretar o efeito das políticas de inclusão no ensino superior de 
recente implementação no Brasil, fundamentalmente seu impacto nos campos político, 
epistemológico, sociológico e geopolítico. 
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  ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAAF/CIP 
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  APOIO A EVENTOS 
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  APOIO A CAMPANHAS 
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  SEMINÁRIO NÓS POR NÓS 
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  CONTATOS 
CAAF/CIP 

Marlini Dorneles de Lima (CAAF) 
 (62) 3521-1031/1816 
acoesafirmativas.ufg@gmail.com/ 
acoesafirmativas.ufg@gmail.com 

Suzane de Alencar Vieira (CIP) 
(62)99999-8423, (62)3521-1816 
ufginclui.prograd@ufg.br 

SINACE 
Vanessa Dalla Déa 
(62) 999093392, 3521-1700 
acessibilidadeufg@gmail.com 

                                 Obrigada!


