
RESOLUÇÃO Nº 37/04-COUN 
 
Estabelece e aprova Plano de Metas de Inclusão 
Racial e Social na Universidade Federal do 
Paraná. 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da 

Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, 
consubstanciado no constante do Processo nº 14898/04-12, e 
 

Considerando as diretrizes lançadas pela 
Constituição Federal para a formação de políticas e programas que interfiram 
positivamente na erradicação da pobreza e redução das desigualdades com vistas a 
construir uma sociedade justa e solidária; 
 

Considerando a necessidade de democratizar o 
acesso ao Ensino Superior público no país, especialmente aos afro-descendentes, aos 
povos indígenas e aos alunos oriundos da escola pública; 
 

Considerando, finalmente, os objetivos da 
Universidade Federal do Paraná, de democratizar ainda mais, em todos os níveis, o 
acesso e permanência em seus quadros das populações em situação de desvantagem 
social, 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
ACESSO 

 
Art. 1º Disponibilizar, por um período de 10 (dez) anos a contar de 11/05/04, 20 (vinte) 
por cento das vagas dos processos seletivos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
para estudantes negros, em todos os cursos de graduação, cursos técnicos e ensino 
médio oferecidos por esta Instituição.1 
 
§ 1º Serão considerados negros, para os efeitos desta Resolução, os candidatos de cor 
preta ou parda, que possuam os traços fenotípicos que os caracterizem como 
pertencentes ao grupo racial negro.2 
 
§ 2º No ato da inscrição aos processos seletivos da UFPR, o candidato afro-
descendente que desejar concorrer às vagas previstas no caput deste artigo deverá fazer 
a opção no formulário de inscrição e fazer a auto-declaração do grupo racial a que 
pertence. 
 
§ 3º A UFPR designará anualmente, através de Portaria do Reitor, membros da 
comunidade interna e externa para comporem Banca de Validação e Orientação da 
Auto–Declaração.3 

                                                 
1 Alterado pela Resolução nº17/07-COUN, de 16 de maio de 2007, publicada em 29 de maio de 2007. 
2 Alterado pela Resolução nº17/07-COUN, de 16 de maio de 2007, publicada em 29 de maio de 2007. 
3 Incluído pela Resolução nº17/07-COUN, de 16 de maio de 2007, publicada em 29 de maio de 2007. 
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Art. 2º Disponibilizar, por um período de 10 (dez) anos, 20 (vinte) por cento das vagas 
dos processos seletivos da UFPR para candidatos oriundos de escolas públicas, em 
todos os cursos de graduação, cursos técnicos e ensino médio oferecidos por esta 
Instituição. 
 
§ 1º Estão aptos a candidatar-se às vagas previstas no caput deste artigo os estudantes 
que tenham feito seus cursos Fundamental e Médio exclusivamente em escolas públicas. 
§ 2º No ato da inscrição aos processos seletivos da UFPR, o estudante que desejar 
concorrer às vagas previstas no caput deste artigo deverá fazer a opção no formulário de 
inscrição e apresentar a documentação solicitada no Edital do Processo Seletivo, quando 
exigida. 
 
Art. 3º Disponibilizar anualmente vagas suplementares àquelas ofertadas no processo 
seletivo em cursos de graduação e cursos técnicos de nível pós-médio, para serem 
disputadas exclusivamente por estudantes indígenas residentes no território nacional, 
para o atendimento de demandas de capacitação de suas respectivas sociedades, 
apontadas por intermédio da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
 
§ 1º O número das vagas deve aumentar gradativamente, começando com 5 (cinco) 
vagas para os anos de 2005 e 2006, passando para 7 (sete) vagas nos anos de 2007 e 
2008 até atingir 10 (dez) vagas nos anos de 2009 e subseqüentes. 
§ 2º Os candidatos às vagas previstas no caput deste artigo deverão atender às normas 
de processo de seleção específico, a serem estabelecidas em resolução própria, 
observadas as seguintes condições: 
 
a) ter concluído o ensino médio; 
b) apresentar documento que recomende sua inclusão no programa assinado pelo chefe 
da aldeia onde reside e pelo chefe do posto local da FUNAI; e 
c) apresentar documento da FUNAI que recomende sua inclusão no programa, no caso 
de estudantes indígenas residentes em áreas urbanas. 
 
Art. 4º As opções de candidatura previstas nos artigos 1º e 2º desta Resolução são 
mutuamente exclusivas. 
 
Art. 5º Todos os candidatos que se submeterem aos processos seletivos para os cursos 
de graduação, técnico e médio e que não tenham sido eliminados segundo as normas 
desses processos, serão ordenados, independentemente de sua opção quanto ao disposto 
nos artigos 1º e 2º desta Resolução, em uma classificação geral, conforme pontuação 
obtida segundo as normas de cada processo seletivo. 
 
Art. 6º As vagas previstas nos artigos 1º e 2º desta Resolução serão preenchidas pelos 
candidatos que obtiverem o melhor desempenho dentre os optantes da respectiva 
categoria. 
 
Parágrafo único – Na hipótese de não haver candidatos em condições de preencher as 
vagas previstas no caput deste artigo, as mesmas serão remanejadas primeiramente para 
outra categoria de inclusão. Não havendo candidatos habilitados, as mesmas serão 
preenchidas na forma do art. 7º.4 
 

                                                 
4 Incluído pela Resolução nº17/07-COUN, de 16 de maio de 2007, publicada em 29 de maio de 2007. 
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Art. 7º As vagas restantes, inclusive aquelas resultantes de não haver candidatos em 
condições de preencher as vagas previstas nos artigos 1º e 2º, serão preenchidas pelos 
candidatos que obtiveram a melhor classificação geral, excetuando-se aqueles já 
contemplados com as vagas a que se refere o art. 6º. 
 
Art. 8º As chamadas complementares serão preenchidas seguindo-se apenas a ordem de 
classificação prevista no art. 5º. 
 

CAPÍTULO II 
PERMANÊNCIA 

 
Art. 9º A UFPR deverá implementar programa de apoio acadêmico psico-pedagógico 
e/ou de tutoria para todos os estudantes que demonstrarem dificuldades no 
acompanhamento das disciplinas, independentemente de sua opção quanto ao disposto 
nos artigos 1º e 2º desta Resolução. 
 
Art. 10. A UFPR deverá implementar um programa permanente de acompanhamento 
dos estudantes indígenas, coordenado por comissão constituída especificamente para 
este fim. 
 
Parágrafo único – O programa de acompanhamento dos estudantes indígenas deverá 
contemplar, ao menos, os seguintes pontos: 
 
I- programa de permanência para estudantes indígenas, a ser implementado em 
conjunto com a FUNAI; 
II- designação de um professor orientador para cada estudante indígena desde o 
ingresso na UFPR até a conclusão do curso de graduação; 
III- estabelecimento de mecanismos que favoreçam a inserção dos estudantes indígenas 
nos diversos programas da UFPR; e 
IV- avaliação da necessidade de flexibilização das normas institucionais relativas a 
trancamento de matrícula, mudança de turno, reopção de curso, prazo máximo para 
conclusão etc., a fim de atender a necessidades específicas dos estudantes indígenas. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 11. Não poderão candidatar-se às vagas de inclusão racial ou social, pessoas que já 
possuam curso superior.5 
 
Art. 12. A fim de concretizar os objetivos colimados por esta Resolução, a UFPR 
adotará as seguintes ações: 
 
a) implementar um programa acadêmico destinado a observar o funcionamento das 
ações afirmativas, avaliar seus resultados, identificar aspectos que prejudiquem sua 
eficiência e sugerir ajustes e modificações, apresentando, ao Conselho Universitário, 
relatórios anuais de avaliação, os quais serão divulgados; 
                                                 
5 Incluído pela Resolução nº17/07-COUN, de 16 de maio de 2007, publicada em 29 de maio de 2007. 
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b) firmar convênio com a FUNAI para fins da aplicação do disposto nesta Resolução 
aos estudantes indígenas; 
 
c) designar comissão para implementação e acompanhamento desse plano de metas, 
com a participação de representantes dos setores;6 
 
d) integrar em todos os seus documentos e materiais de divulgação oficiais referências 
às populações atendidas nesse Plano de Metas com o fim de incentivar a inscrição dos 
potenciais candidatos; 
 
e) divulgar esse Plano de Metas nas escolas públicas do Estado do Paraná;7 
 
f) divulgar o processo seletivo para estudantes indígenas por meio do convênio com a 
FUNAI; 
 
g) divulgar esse Plano de Metas, destinado a todos os membros da comunidade 
universitária, com o fim de evitar ações de discriminação contra a população atendida 
pelo programa; e 
 
h) promover parceria com a escola pública de ensino fundamental e médio no sentido 
de aperfeiçoar a formação inicial e continuada de professores. 
 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Sala de Sessões, em 10 de maio de 2004. 
 
 
 
 

Carlos Augusto Moreira Júnior 
Presidente 

 
 
 

                                                 
6 Nova redação dada pela Resolução nº 41/04-COUN, de 1º de junho de 2004, publicada em 8 de junho de 
2004. 
7 Nova redação dada pela Resolução nº 41/04-COUN, de 1º de junho de 2004, publicada em 8 de junho de 
2004. 


