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RELATÓRIO ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO, NA UNICENTRO, DE AÇÕES 

REFERENTES AO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ - 2017/2019 

 

 

A Unicentro reconhece a importância do PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ, bem como a 

necessidade de que a formação superior contribua com a construção de uma sociedade menos 

excludente, xenofóbica, etnocêntrica, em que visões equivocadas transformam diferenças em 

desigualdades. Neste sentido, desde 2016 a Instituição é signatária do Pacto Nacional Universitário 

pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e Direitos Humanos, PNUDH, que 

pretende ser uma ação no âmbito do ensino superior com vistas à formulação, implementação e 

monitoramento de medidas para criar um clima cultural e formativo em defesa da paz, da 

diversidade, da igualdade racial e contra o preconceito. 

Após assinar o termo de cooperação do PNUDH, em 22 de dezembro de 2016, a Unicentro 

constituiu comitê para iniciar os trabalhos, cujas ações propostas preveem instigar a participação 

dos acadêmicos, docentes e agentes universitários no planejamento e execução de atividades 

multidisciplinares referentes às prevenções e violações dos Direitos Humanos no espaço 

universitário. O Comitê tem a participação do Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos, 

NEAA/UNICENTRO (https://www2.unicentro.br/neaa), que apresenta demandas e intervenções 

desenvolvidas por pesquisadores da área. O NEAA iniciou suas atividades em 2014 e desde então, 

por um enfoque interdisciplinar, tem desenvolvido ações de ensino, pesquisa e extensão, tanto na 

comunidade interna quanto externa, por meio de palestras, participação em fóruns e capacitações de 

profissionais de diferentes áreas. O NEAA se efetivou como parâmetro de discussão sobre a 

temática étnico-racial na região, acolhendo demandas formativas, de orientação e debates contra o 

racismo e suas múltiplas dimensões. Destacamos que as produções científico-acadêmicas do 

coordenador desse Núcleo estão disponíveis no link http://lattes.cnpq.br/0088578024264046. 

Para a consecução do PNUDH, a universidade atua a partir dos seguintes eixos de ação: 

I- Atividades de Ensino: no que diz respeito às ações voltadas para o ensino de graduação, a 

Unicentro insere a temática e os conteúdos específicos relativos à Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na estrutura curricular dos 

seus cursos, de modo transversal e preferencialmente de maneira obrigatória, conforme determina a 

Resolução CNE/CP nº 1/2004 e a Deliberação CEE/PR nº 04/2006; e ainda, de forma complementar 

e adaptável por meio de seminários, projetos e atividades interdisciplinares, a fim de promover uma 

pluralidade pedagógica e um diálogo com as várias áreas do conhecimento, por considerar que a 

https://www2.unicentro.br/neaa
http://lattes.cnpq.br/0088578024264046


 

2 

 

formação de nível superior é um processo educativo, cultural e científico que deve viabilizar a 

transformação da sociedade. 

II- Atividades de Pesquisa/Pós-Graduação: no âmbito da pesquisa, a universidade incentiva 

e promove o enfoque das questões Étnico-Raciais nos Programas de Pós-Graduação, bem como a 

realização de estudos e pesquisas com abordagens que propiciem o enfrentamento das situações de 

violência e de estereótipos de gênero, étnico-racial, religião, identidade de gênero, contando, desta 

forma, com pesquisas sobre temáticas que discutem, conceituam e envolvem a igualdade racial, 

inseridas em linhas como: História e Movimentos Sociais; Antropologia das Populações Afro-

Brasileiras; Estudos Culturais, Relações de Gênero e Educação, entre outras, na modalidade de 

Pesquisa Continuada/PqC, desenvolvidas por docentes dos Departamentos de Serviço Social, 

História, Pedagogia e Enfermagem da Instituição. 

III- Atividades de Extensão: as temáticas sobre Relações Étnico-Raciais têm sido enfatizadas 

no desenvolvimento de projetos, ações, eventos e cursos de extensão da Unicentro, por meio dos 

quais a universidade atende às demandas formativas e também promove a intervenção pela 

aproximação de setores da comunidade em situações de violência, vulnerabilidade e violação de 

direitos, juntamente com os movimentos sociais, entidades, organizações e instituições envolvidas 

com a implementação da igualdade racial para o exercício da cidadania e a consolidação da 

democracia. O maior evento da Instituição - a Semana de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão, 

SIEPE - que vem sendo realizado bianualmente desde 2009 e estimula a integração entre os pilares 

da universidade: ensino, pesquisa e extensão, em 2017 teve como tema da sua quinta edição 

Direitos Humanos: dialogando sobre a diversidade. A programação contou com diversas atividades 

que abordaram as questões Étnico-Raciais, tais como palestras, minicursos, apresentações de 

trabalho, mesas redondas, entre outras. Além da SIEPE, a Instituição também tem promovido outros 

eventos e semanas de estudos alusivos ao tema. 

IV- Na Gestão Universitária: a universidade incorpora as questões Étnico-Raciais na cultura 

e na gestão organizacional e institucional, com vistas à mediação de conflitos que prejudiquem a 

democracia universitária. 

V- Na Convivência Universitária: a universidade configura esforços para valorizar a 

diversidade, desenvolvendo a ética da alteridade para assegurar a igualdade de oportunidades, bem 

como para a efetivação da democracia, da justiça social, da cultura de paz e não violência. Nesse 

sentido, a Coordenadoria de Assistência Estudantil, por meio do Programa de Inclusão e 

Acessibilidade, PIA, desenvolve ações e campanhas de sensibilização junto à comunidade 

universitária. 

A Instituição atua junto às Comunidades Indígenas desde 2002, com a integração na 

Comissão Universidade para os Índios, CUIA. O programa, que é formado pelas Universidades do 
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Estado, tem por objetivo oferecer uma educação de nível superior aos povos indígenas de diversas 

localidades e etnias e a CUIA tem uma preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem dos 

indígenas. Estes recebem o auxílio permanência, além de um auxílio instalação. Também é 

oferecido o auxílio permanência especial para aluno que comprovar ter filho sob a sua guarda, 

recebendo um adicional de 50% do auxílio permanência até a conclusão do curso. Com o programa, 

a universidade já graduou 17 indígenas, sendo que 11 cursaram Pedagogia, 2 cursaram Serviço 

Social, 1 cursou Administração, 1 cursou Agronomia, 1 cursou Ciências Contábeis e 1 cursou 

Ciências Econômicas. O acesso, permanência e integralização curricular de cursos de graduação da 

Unicentro para os estudantes indígenas, bem como as disposições sobre a composição e 

competências da CUIA/UNICENTRO, estão regulamentados pela Resolução Nº 5/2017-

CEPE/UNICENTRO (disponível em: https://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/EDE676F5). 

O Programa de Tutoria Discente, aprovado pela Resolução Nº 3/2007-CEPE/UNICENTRO 

(disponível em: https://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/B79733A6), visa a atender os alunos 

pertencentes a grupos que necessitam de ações inclusivas, entre estes os indígenas beneficiados por 

Lei Estadual, apontando, com isso, possibilidades de inserção à dinâmica da universidade e às 

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

suas atividades acadêmicas. Tais ações são desenvolvidas por um tutor, geralmente um colega de 

sala do acadêmico tutorado, as quais são supervisionadas por um professor orientador. 

As normativas internas da Instituição buscam a promoção da igualdade racial no âmbito da 

convivência, da cultura e da gestão universitária. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos, por meio da 

Diretoria de Concursos e Avaliação, tem aplicado a porcentagem da reserva de vagas disposta na 

Lei Estadual Nº 14.274/2003, quando o número de vagas abertas na seleção permite e nos seguintes 

termos orientados pela SETI desde 2008: em Testes Seletivos e Concursos Públicos para 

Professores, na área ou matéria que tiver entre 5 e 9 vagas abertas, reserva-se 1 vaga para 

afrodescendente e, a partir de 10 vagas ofertadas na área ou matéria, aplicam-se os 10% na forma da 

Lei; em Testes Seletivos e Concursos Públicos para Agentes Universitários, na função que tiver 

entre 5 e 9 vagas abertas, reserva-se 1 vaga para afrodescendente e, a partir de 10 vagas ofertadas na 

função, aplicam-se os 10% na forma da Lei. 

O Entredocentes, programa institucional de capacitação de professores da Unicentro e 

vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, PROEN, desde 2015 desenvolve atividades com o objetivo de 

oportunizar momentos de ação, vivência, reflexão, contextualização e de construção dos saberes dos 

professores, no sentido de qualificar a prática docente universitária através da formação continuada, 

onde são abordadas, entre outros assuntos, questões relativas à Educação das Relações Étnico-

Raciais. 

A Instituição adota, também, o Sistema de Cotas Sociais para acesso aos cursos de 
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graduação, no qual os candidatos interessados em participar como cotistas fazem a sua opção no ato 

de inscrição do vestibular ou do Sistema de Seleção Unificada, Sisu. O Sistema de Cotas Sociais 

destina-se aos alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de 

ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do 

Ensino Médio, Enem, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, 

Encceja, ou ainda, de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 

realizados pelos sistemas públicos de ensino, desde que não possuam curso superior, não estejam 

cursando curso superior e não estejam com matrícula trancada em curso superior. 

Reafirmando o compromisso da Instituição com os Direitos Humanos e o respeito à 

diversidade, destaca-se ainda a Resolução Nº 25/2015-CEPE/UNICENTRO (disponível em: 

https://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/6D27BB60), que regulamenta a utilização do nome 

social de travestis e transexuais nos documentos e registros acadêmicos da Unicentro, visando 

garantir o acesso e permanência dessas pessoas na universidade, assim como assegurar o direito à 

pluralidade, à diversidade e à dignidade humana. 

Nessa mesma linha de ação, a questão dos refugiados também está contemplada nas normas 

institucionais. O Programa de Acesso à Educação Superior para refugiados em cursos de graduação 

presenciais da Unicentro foi instituído pela Resolução Nº 24/2017-CEPE/UNICENTRO (disponível 

em: https://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/BC351B1C). A intenção é a de garantir o amplo 

acesso à educação e combater a desigualdade e as opressões sociais, acolhendo a diversidade e 

promovendo a dignidade humana e a justiça social. 

Além destas, outras ações que envolvem temáticas relacionadas à igualdade racial são 

praticadas no âmbito da Instituição, entre as quais se destacam: inserção no Calendário 

Universitário do “Dia da Consciência Negra”, celebrado em 20 de novembro; campanhas de 

combate ao racismo; publicações de materiais elaborados pelos movimentos sociais; diálogo entre a 

IEES e a rede de Educação Básica. 

Com base neste relato, evidencia-se que os avanços conquistados pela Unicentro nos últimos 

anos em diversas áreas do conhecimento, hoje reconhecidos em âmbito nacional e internacional, 

decorrem da atenção e do comprometimento dos profissionais que nela atuam, aliados ao fato de 

que uma universidade de qualidade se constitui a partir do respeito à diferença, da valorização à 

diversidade e do exercício da ética e da alteridade. 
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