
COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS ÍNDIOS - CUIA 

 

O VESTIBULAR ESPECÍFICO PARA POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ 

 

No estado do Paraná o sistema de vagas suplementares para povos 

indígenas foi implantado em 2001, com a aprovação da Lei nº 13.134 que dispunha 

sobre a reserva de três vagas a serem disputadas entre índios integrantes das 

sociedades indígenas paranaenses nos vestibulares das universidades estaduais. 

 Sendo assim, a partir da data de sua publicação (DOU 19/04/2001) essa lei 

entrou em vigor, levando as seis universidades estaduais públicas do Estado do 

Paraná - Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) e Universidade Estadual do Norte do Paraná (UNESPAR/UENP – na 

época uma universidade única ) - a realizarem todos os anos o vestibular especial 

para as comunidades indígenas paranaenses. Paulino (2008, p. 83) referenda que 

“essa proposta foi considerada a primeira lei estadual brasileira a prescrever ações 

afirmativas com corte étnico-racial em universidades públicas”.  

Desta forma, a partir de 2001, com a promulgação da referida lei, as 

Instituições de Ensino Superior estaduais foram encarregadas em organizar e 

implantar o vestibular diferenciado para os povos indígenas do Paraná. Para tanto, 

constituiu-se uma comissão, que a princípio era composta por um servidor de cada 

universidade envolvida e um representante da Secretaria de Estado da Ciência e 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Em novembro de 2001, esta comissão passou 

a ter outra formação e cada uma das universidades a ter mais dois integrantes.  

Com isso, o processo seletivo para o cumprimento da Lei nº 13.1341 foi 

normatizado pela Resolução Conjunta nº 035/2001, entre os Secretários de Estado 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Justiça e Cidadania e os Reitores das 

Universidades Estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Oeste do Paraná e 
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 Paulino (2008) apresenta que a Lei nº 13.134/01 não foi uma proposta elaborada em conjunto com 

as comunidades indígenas paranaenses, nem tampouco com a participação das universidades 
envolvidas, sendo apenas os reitores obrigados a cumpri-la. Segundo Paulino “foi explícita a ausência 
de participação das comunidades indígenas no processo de formulação e aprovação desta lei.” 
(PAULINO, 2008, p. 40) 
 



Centro-Oeste, no qual ficou evidente o caráter de vagas suplementares dessa 

política. Ou seja, essa Resolução estabeleceu que as vagas ofertadas fossem 

excedentes das vagas regulares dos concursos vestibulares.  

No que tange à organização do processo seletivo a Resolução Conjunta nº 

035/2001 estabeleceu que este fosse coordenado por uma equipe composta de 

professores das instituições envolvidas, de preferência que estivessem ligados as 

questões indígenas, sendo o vestibular unificado e específico, centralizado em uma 

única universidade. Neste momento surge a CUIA – Comissão Universidade para os 

Índios2. 

Ou seja, a Comissão Universidade para Índios (CUIA), inicialmente foi criada 

pela Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia (SETI), por meio da Resolução nº 

001/2001 para organizar e acompanhar as etapas do processo seletivo para o 

ingresso dos estudantes indígenas das sociedades paranaenses nas universidades 

do estado. Entretanto em 2004, essa comissão se tornou permanente e apresentou 

atribuições diferenciadas das designadas em 2001: 

 

Art.2º – Compete à Comissão Universidade para os Índios – CUIA: 
I. Proceder à discussão, à avaliação e propor a adequação dos 
instrumentos legais do processo seletivo a que se refere à Lei 13.134 de 18 
de abril de 2001 e aquelas dispostas na presente Resolução. 
II. Realizar integral e anualmente o processo seletivo específico e 
interinstitucional, elaborando e apresentando relatório conclusivo; 
III. Acompanhar pedagogicamente os estudantes indígenas nas 
universidades nos seus respectivos colegiados de cursos; 
IV. Avaliar sistematicamente o processo geral de inclusão e permanência 
dos estudantes indígenas e suas respectivas comunidades; 
V. Sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica acerca da questão 
indígena; 
VI. Buscar diálogo, integração e parcerias interinstitucionais. (SETI, 
RESOLUÇÃO Nº 002, 2004) 
 

  
A partir do exposto, tem-se uma política institucional da comissão, 

observando que não há uma política de acompanhamento e permanência dos 

estudantes indígenas que seja única em todas as universidades. Dito de outra 

forma, as condições de permanência dos índios nas universidades ficam sujeitas a 

programas locais de cada universidade e que o cumprimento das atribuições 

previstas na Resolução nº 002/2004/SETI torna-se muito variável de ser executado 

pelos membros da CUIA.   
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 De acordo com Paulino (2008) na sigla da comissão foi acrescentada a letra “A” como forma de 

representar um utensílio da cultura indígena local, além de proporcionar maior sonoridade. 



No que tange à concessão de bolsas de estudos, cabe destacar que na 

regulamentação do primeiro vestibular que foi realizado em 2002, não havia menção 

à permanência, nem a nenhum tipo de bolsa-auxílio. Assim, Paulino (2008) destaca: 

Em 2002 e 2003 os estudantes indígenas recebiam uma bolsa de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mas não havia nenhum tipo de 
resolução administrativa que regulamentava este pagamento. Ou seja, 
nesses dois primeiros anos o pagamento da bolsa ficou à mercê de 
“doações”. (PAULINO, 2008, p. 88) 
 
 

A partir de 2004, por meio da Resolução nº 016/04/SETI foi fixado o valor de 

R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a ser repassado para as universidades por 

esta secretaria. Por sua vez, em 2006 este valor foi equiparado ao valor do salário 

mínimo que era de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), pela Resolução nº 

029/06/SETI.  

Porém, Novak (2007) afirma que até o vestibular de 2006, não havia 

qualquer legislação que garantisse a continuidade do pagamento da bolsa-auxílo, 

apenas as resoluções citadas disponibilizadas a cada dois anos. Em 2007, foi 

sancionada a Lei nº 15.759/2007. Esta lei prevê: 

 

Artigo 1º - Compete à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior regulamentar, por meio de Portaria, a concessão da bolsa-auxílio 
aos estudantes indígenas que tiverem seu ingresso nas Universidades 
Públicas Estaduais do Paraná.  
§ 1º - A bolsa-auxílio será concedida durante 12 (doze) meses por ano, de 
janeiro a dezembro, até o final do curso universitário, e basear-se-á no valor 
de um salário mínimo. 
§ 2º - O valor mensal da bolsa-auxílio será acrescido de um quarto quando 
o estudante universitário indígena possuir família. 
§ 3º-O valor da bolsa-auxílio será concedido em dobro no mês 
correspondente ao ingresso do estudante na Universidade. (PARANÁ, LEI 
Nº 15.759, 2007) 
 

Observa-se que apenas em 2007, após a realização de seis vestibulares 

específicos para povos indígenas do Paraná, foi regulamentada uma política 

estadual de permanência para os estudantes indígenas: a bolsa-auxílio em todas as 

universidades estaduais do Paraná. 

Cabe ressaltar que a Universidade Federal do Paraná (UFPR), não usufruiu 

das bolsas destinadas às universidades estaduais, ou seja, as ações relacionadas à 

permanência dos estudantes indígenas ocorreram de forma diferente. Nesta 

universidade, a partir de sua inserção no Vestibular Específico para Povos 

Indígenas, foi oficializado o Termo de Convênio nº 505/04 com a FUNAI que designa 

as competências entre as duas instituições em relação a esses estudantes. 



Ou seja, no que compete à Universidade Federal do Paraná (UFPR) de 

acordo com o Convênio nº 505/04 em sua Cláusula Terceira, cabe garantir, em 

relação ao programa de permanência: a) alimentação gratuita nos restaurantes 

universitários ou por meio de repasse de recursos específicos aos estudantes para 

cobrir despesas com alimentação durante o calendário escolar; b) concessão de 

bolsa mensal para despesas de manutenção pessoal, inclusive durante os períodos 

de grave; c) assistência médica durante o período letivo de acordo com convênios 

estabelecidos com instituições de saúde indígena. 

Por sua vez a FUNAI em contrapartida deve: a) garantir hospedagem e 

alojamento para estudantes indígenas que residem em localidades distintas 

daquelas que situam os campi da UFPR, desde que tenham ingressado por meio do 

vestibular específico e estejam regularmente matriculados e frequentando as aulas; 

b) deslocamento para os estudantes indígenas durante o calendário letivo e 

recessos acadêmicos; c) apoio na aquisição de materiais didáticos que sejam 

indispensáveis às atividades do curso, exceto para livros que estejam disponíveis.  

Por sua vez, a CUIA da UNICENTRO faz parte da integração desta política 

de permanência. Em relação ao Vestibular Específico para os Povos Indígenas do 

Paraná a UNICENTRO segue os dispositivos regulamentados na Resolução 

Conjunta n. 006/2007 pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (SETI) e as demais universidades estaduais do Paraná e a UFPR que 

responsabiliza a CUIA pela realização dos concursos vestibulares em parceria com 

a universidade que sedia o processo seletivo. A UNICENTRO sediou o vestibular 

quatro vezes desde sua implantação: 2002, 2007, 2009 e 2015. 

No período de 2002 a 2018 realizou matrícula de 97 estudantes indígenas. 

Destes, 25 estão regularmente matriculados no ano de 2018, 17 concluíram seus 

cursos e 40 são desistentes (destes 20 são reingressantes em outras universidades 

estaduais do Paraná), 9 solicitaram transferência por motivos pessoais e 6 

trancaram a matrícula.  

Quanto à bolsa-auxílio permanência, a UNICENTRO efetua o pagamento 

seguindo as diretrizes da política estadual fixada em lei para todas as universidades 

estaduais que fazem parte do programa. Seus valores foram/são assim 

determinados: Janeiro de 2004 a Fevereiro de 2006 (R$ 270,00 – Resolução nº 

16/2004 – SETI); Março de 2006 a Fevereiro de 2008 (R$ 350,00 – Resolução nº 

29/2006 – SETI); Março de 2008 a Junho de 2010 (R$ 400,00 (sem filhos) e 



R$ 600,00 (com filhos) – Resolução nº 15/2008 – SETI); Julho de 2010 a Fevereiro 

de 2016 (R$ 633,00 (sem filhos) e R$ 949,50 (com filhos) – Resolução nº 179/2010 – 

SETI); a partir de Março de 2016 (R$ 900,00 (sem filhos) e R$ 1.350,00 (com filhos) 

– Resolução nº 23/2016 –SETI). 

Ainda quando ao acompanhamento dos estudantes indígenas a 

UNICENTRO dispõe de um programa da Tutoria Discente regulamentado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 07 de fevereiro de 2007, que visa 

auxiliar na inclusão dos alunos pertencentes a grupos que necessitam de ações 

inclusivas (indígenas e deficientes visuais e auditivos), apontando, com isto, a estes 

ingressantes possibilidades de inserção à dinâmica da universidade, e às 

características da vida universitária, oferecendo-lhes a necessária orientação no 

encaminhamento de suas atividades acadêmicas. 

Podem participar como tutores neste programa, alunos devidamente 

matriculados a partir da segunda série dos cursos da UNICENTRO e estes contam 

com o apoio de professores orientadores que constroem em conjunto com esses 

tutores atividades metodológicas que serão utilizadas no atendimento aos 

estudantes que necessitam dessas ações inclusivas. Os tutores devem ainda 

cumprir doze horas semanalmente no programa e não terem nenhum vínculo 

remunerado em outra atividade na universidade. O valor da bolsa-tutoria é 

designado a cada ano de acordo com o orçamento previsto pelo Conselho de 

Administração da Universidade (CAD). 

 


