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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,



Seminário de Avaliação UFGInclui 20166

se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,
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se a mesa trajetórias do UFGInclui, iniciando pela apresentação da 
Profa. Sandramara Matias, assessora da Reitoria da Ufg, que 
apresentou o início do Programa. Em seguida, o Prof. Jean Baptista, 
coordenador de Inclusão e Permanência (Prograd), apresentou os 
serviços oferecidos ao UFGInclui em conjunto com os acadêmicos 
Marta Quintiliano, Eloana Costa, Rosa Marinho, Franca Tsipiradi, 
Graziele Gabriel e José Henrique Cavalcante. Encerrando esta mesa, 
a Profa. Renata Dias, integrante da Comissão UFGInclui, ponderou 
sobre diversos aspectos. Encerrou-se a manhã com a apresentação 
cultural dos estudantes indígenas. A partir das 14h, as atividades da 
tarde foram iniciadas com um conjunto de informes, seguido da 
apresentação cultural dos estudantes quilombolas da UFG e de 
acadêmicos integrantes da comunidade surda. Em seguida, os 
acadêmicos Bruno Marinho, José Henrique Cavalcante e Joel Alves 
abriram as atividades da Roda de Conversa dos Estudantes Indíge-
nas, Quilombolas e Surdos da UFG, ocorrendo falas subsequentes 
de diversos estudantes que realizaram um esforço conjunto para 
avaliarem os avanços e, sobretudo, os limites atuais do Programa. 
Ao fim, o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello, o Pró-Reitor de Assun-
tos Comunitários, Elson Moraes, o coordenador de Inclusão e 
Permanência, Jean Baptista, entre outros, apresentaram considera-
ções sobre as proposições feitas pelos estudantes.

RELATÓRIO FINAL SEMINÁRIO AVALIAÇÃO UFGINCLUI 2015

I. Apresentação

O Seminário de Avaliação UFGInclui 2015, realizado em 10 de 
dezembro de 2015, pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio do 
Coletivo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, 
objetivou a análise do Programa UFGInclui a partir dos seguintes 
aspectos: apresentação crítica das ações desenvolvidas pela UFG 
diretamente relacionadas ao acesso e permanência dos acadêmicos 
indígenas e quilombolas; avaliação qualitativa por parte dos 
estudantes integrantes do Programa UFGInclui em relação ao seu 
acesso e permanência na UFG; integração solidária entre estudantes 
indígenas, quilombolas, surdos, professores, pesquisadores e 
demais interessados na promoção e aprimoramento do Programa 
UFGInclui.

II. Preparativos

Uma vez que se adotou o método qualitativo para avaliação do 
UFGInclui em 2015, as atividades do evento iniciaram-se meses 
antes. Integrando as Rodas de Conversas dos estudantes indígenas 
e quilombolas, bem como iniciando contatos com estudantes e 
professores do curso de Letras: Libras e reuniões com professores e 
técnico-administrativos especialistas em temas correlatos ao 
Programa, os preparativos do Seminário envolveram acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos na elaboração da programa-
ção do evento. Com estas articulações, criaram-se possibilidades 
participativas de diferentes categorias que estiveram diretamente 
envolvidas com o Programa ao longo de 2015. Nesse sentido, os 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos elegeram, ao longo de 
debates independentes à administração, representantes para 
integrarem a mesa de abertura e participarem da elaboração de 
uma programação durante o turno da tarde, período em que defini-
ram que trariam a Roda de Conversa para o interior do evento. 
Paralelamente,  a  Prograd, em conjunto com  professores  e  técni-
co-administrativos conectados ao Programa, elaborou uma propos-
ta de atividades em que aspectos administrativos e acadêmicos do 
UFGInclui pudessem ser debatidos. Ao fim do processo preparativo,

a organização geral do evento ficou a cargo da equipe da Coordena-
ção de Inclusão e Permanência (Prograd), contando com o perma-
nente apoio de estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do 
Núcleo de Acessibilidade, da coordenação, interpretes e professores 
do curso Letras:Libras, entre outros colaboradores.nente apoio de 
estudantes indígenas, quilombolas e surdos, do Núcleo de Acessibi-
lidade, da coordenação, interpretes e professores do curso Letras:Li-
bras, entre outros colaboradores.

III. Programação do Evento

No dia 10 de dezembro de 2015, 8h30 da manhã, o Seminário de 
Avaliação UFGInclui 2015 iniciou suas atividades no Centro de Cultu-
ra e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Campus II - Samambaia. 
Contando com a oradora Marta Quintiliano, egressa do Programa, o 
evento iniciou com a mesa de abertura composta pelo Vice-Reitor, 
Prof. Manoel Rodrigues Chaves, pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. 
Luiz Mello de Almeida Neto, a acadêmica, professora e mestranda 
indígena Mirna Marinho, eleita representante dos estudantes 
indígenas, a acadêmica Vercilene Francisco Dias, eleita representan-
te dos estudantes quilombolas, e do acadêmico Joel Alves, eleito 
representante dos estudantes surdos da UFG. Em seguida, realizou-

IV. Aspectos da Avaliação

Apresentam-se a seguir os principais aspectos elencados pelos 
estudantes, professores e técnico-administrativos que estiveram 
presentes no Seminário de Avaliação UFGInclui 2015:

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, 
desde sua mesa de abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a 
necessidade de um aprimoramento por parte da UFG em relação à 
moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Progra-
ma, apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e 
quilombolas que não ingressaram na casa do estudante;

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, 
após o ingresso na UFG, foram apontados como os mais problemáti-
cos, uma vez que a primeira parcela da bolsa permanência ofertada 
pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação de 
extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de 
fome, endividamento e evasão;

c) outro tema presente ao longo de todo seminário, a necessidade 
de contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui que são mães 
na assistência estudantil, mostrou-se uma urgência, uma vez que 

mães apontaram diversas dificuldades em seguir com os estudos, 
dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e 
acadêmicas. Os homens pais também ressaltaram dificuldades 
semelhantes, somando-se ao fato de que o papel da família em 
comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico 
de cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em 
relação à creche tornou-se cobrança a ser considerada, assim como 
o suporte de moradia para os casais que possuam filhos;

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do 
direito à moradia estudantil para estudantes que residem na grande 
Goiânia, uma vez que a realidade do acadêmico de quilombos desta 
região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua distân-
cia periférica em relação aos centros de suas cidades quanto pela 
vulnerabilidade em transportes públicos;
e) apontou-se a necessidade de auxílio financeiro para material 
didático como aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadê-
mico dos discentes, tal qual já ocorre em outras universidades;

f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos 
sócias vulneráveis o ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos 
ciganos e refugiados, bem como não delimitar um período máximo 

de vigência para término do Programa na UFG institucionalizando-o 
de modo permanente;

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de 
qualificação dos professores, técnico-administrativos e tercerizados 
da UFG para lidar de maneira respeitosa com integrantes de todos 
os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 
como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como 
oral) de rendimento acadêmico para estudantes do Programa 
UFGInclui;

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior 
chance de ingresso em qualquer curso da UFG, além do Letras-Li-
bras, solicitou-se a contratação de um número maior de interpretes 
para atuar em distintos cursos;

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a 
necessidade de reformulação da resolução que regulamenta o 
UFGInclui.

V. Propostas para Nova Resolução do UFGInclui

A partir dos aspectos apresentados, a avaliação do UFGInclui 2015 
indicou a necessidade de reformular a resolução que instituiu o 
Programa a partir dos seguintes eixos:

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, 
considerando surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, 
independente de moradia na grande Goiânia ou não, bem como a 
disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxí-
lios financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa 
material didático e acesso ao RU com alimentação diferenciada;

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando mora-
dia, alimentação e bolsas nos três primeiros meses ou até quando o 
MEC disponibilize o primeiro pagamento das bolsas de permanência 
dos calouros indígenas e quilombolas;

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsi-
diando a continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psico-
pedagógico, oferta de disciplinas de núcleos livres, além de criar um 
conjunto de disciplinas específicas para calouros do UFGInclui capa-
zes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e 

retenção;

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na 
UFG, bem como criar condições para que outros grupos vulneráveis 
passem a integrá-lo (conforme estudos, demandas e/ou contextos 
distintos);

e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no 
Programa UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um 
maior número de interpretes em Libras e professores tutores em 
campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 
Cidadania;

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.

Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Assinam os integrantes do Seminário do UFGInclui,




