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Em um momento de enormes difi-
culdades e desafios, a Adufpa or-
ganizou este estudo, que resgata a 
história da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e apresenta um 
conjunto de dados que comprova 

sua importância social para a sociedade para-
ense e amazônica, consolidando-se como uma 
das maiores universidades públicas do Brasil 
e importante centro produtor e difusor de co-
nhecimento científico e de crítica social. E isso 
pode ser medido tanto pelos seus indicadores 
de oferta: cursos e vagas na graduação e pós-
-graduação, bolsas de mestrado e doutorado e 
iniciação científica, quanto pelas medidas de 
desempenho acadêmico e inserção social.  

Fundada em 1957, a UFPA contava, em 
2018, com mais de 55 mil estudantes, de gradu-
ação e outros níveis, aproximadamente 2.960 
docentes e 2.560 servidores técnico-adminis-
trativos, ofertando 588 cursos de graduação – 
91 apenas na capital e outros 497 distribuídos 
em outros 75 municípios paraenses. 

Um exemplo de seu impacto pode ser 
aferido pelos cerca de 7 mil profissionais for-
mados em seus cursos de graduação e, apro-
ximadamente, 1.600 alunos titulados em seus 
cursos de pós-graduação stricto sensu (mestra-
do e doutorado). 

Além disso, seus hospitais universitários, 
clínica odontológica e psicológica, Núcleo de 
Práticas Jurídicas e projetos de pesquisa e ex-
tensão nas mais diversas áreas do conhecimen-
to prestam atendimento gratuito a centenas de 
milhares de pessoas todos os anos no Pará, e 
mesmo a pessoas que vêm de outros estados. 

Para isso, trabalhadores e trabalhadoras 
dessa universidade (assim como estudantes) a 
constroem no dia a dia, ainda que sem as me-
lhores condições salariais e de infraestrutura. 
Nossos resultados são, antes de tudo, frutos da 
dedicação dessa comunidade universitária, que 
se empenha em construir uma instituição ver-
dadeiramente pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada. As tensões com o 
governo federal e outros setores (e até mesmo 
com algumas administrações superiores) resul-
tam dessa luta.

Por tudo isso, diferentemente do que, de 
forma irresponsável e inconsequente, falou o 
ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, 
afirmamos que, nas universidades públicas, 
plantamos ciência e buscamos colher a resolu-
ção de nossos problemas sociais.

Esta publicação, como esforço da Adufpa, 
é uma breve síntese da contribuição social da 
UFPA em sua abrangência de atuação, especial-
mente, voltada à região amazônica. 

Um simples olhar para a atuação da 
UFPA em suas áreas de competência em en-
sino, pesquisa e extensão, mas, também, em 
sua capacidade institucional crítica e política, 
especialmente em defesa dos valores humanos 
fundamentais, das questões étnico-raciais, da 
natureza e da democracia, sinaliza a extensão 
dos seus benefícios diretos e indiretos para a 
sociedade paraense e amazônica. Defendê-la, 
enquanto pública, acessível a todos e autônoma 
em seu poder transformador social, é impera-
tivo e condição necessária ao alcance de uma 
situação em que a Amazônia supere suas con-
tradições e que sua população tenha, verdadei-
ramente, condições dignas de vida. 
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A fundação de faculdades no Pará ocorreu 
tardiamente:1 Escola Livre de Odon-
tologia (1914), Escola de Agronomia 

e Veterinária (1918), Faculdade de Medicina 
(1919) e algumas poucas mais nos anos seguin-
tes. Esse atraso demonstra, de certa forma, o 
descompromisso da elite local com a ciência, 
pois, quando do auge do período da borracha 
(entre as últimas décadas do século XIX até 
1912), nada foi feito nesse sentido. Os futu-
ros doutores, filhos da oligarquia da borracha, 
eram formados na Europa.

O longo período de crise da borracha na 
Amazônia ocorreu em paralelo à urbanização 
e industrialização brasileira, concentrada no 
Sudeste do país. Mas foi um período de forte 
nacionalismo, de discussões sobre a explora-
ção dos recursos nacionais e da necessidade de 
integração nacional, em particular da imensa 
região amazônica. Aproximadamente 60% do 
território nacional estava isolado fisicamente 
do restante do Brasil. Essa teria sido uma das 
razões da decisão de criação da Superinten-
dência do Plano de Valorização Econômica da 

Borracha (SPVEA), em 1953 e da construção 
da rodovia Belém-Brasília, a partir de 1958, 
(MARQUES, 2013).

Foi nesse período, mais precisamente des-
de 1952, que se intensificaram as discussões so-
bre a criação de uma universidade do Pará. Em 
1957, o presidente Juscelino Kubitscheck sancio-
nou a lei nº 3.191/57, aprovada pelo Congresso 
Nacional, criando a Universidade do Pará, atu-
al Universidade Federal do Pará (UFPA)2. Ela 
nasceu integrada ao MEC, portanto instituição 
federal, ainda que isso não estivesse no nome 
original.3 

__________________

1 De fato, concentradas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, datam de 1830 as primeiras faculdades criadas no Brasil: Medicina, 
Direito e Politécnica (OLIVE, 2002).
2 O Art. 10 da mesma lei determina: “O Estatuto da Universidade do Pará, que obedecerá aos moldes genéricos das universidades 
federais, será expedido pelo Poder Executivo em 120 dias a contar da data de publicação desta lei” (BRASIL, 1957).
3 Observe-se que a UFPA foi criada em um movimento de criação das universidades federais, uma para cada estado da federação,22 
à época, entre os anos de 1945 e 1964 (CURY, 2004).

Ato de instalação da Universidade do Pará. Presidente Juscelino 
Kubitscheck (ao centro), governador Magalhães Barata (esquerda) 

e reitor Mário Braga Henriques (direita). 

Foto: Acervo ASCOM-UFPA

OrigemOrigem
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Chama a atenção que ela tenha nascido com a garantia da autono-
mia universitária, o que ficou explícito no seu art. 1: “Parágrafo único: A 
Universidade terá personalidade jurídica e gozará de autonomia didática, 
financeira, administrativa e disciplinar, na forma da lei” (BRASIL, 1957).

Sete faculdades isoladas já existentes (estaduais, federais e particu-
lares) foram reunidas para  formar a nova instituição: Faculdade 
de Medicina e Cirurgia do Pará; Faculdade de Direito do Pará; 

Faculdade de Farmácia de Belém do Pará; Faculdade de Odontologia do 
Pará; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Pará; Escolas de Enge-
nharia do Pará; e Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atua-
riais do Pará4 (UFPA, 2016). Não eram necessariamente faculdades pú-
blicas, como era o caso da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis 
e Atuariais que fora fundada no final dos anos 1940 pela Fênix Caixeiral 
Paraense, vinculada à Associação Comercial do Pará. A Fênix Caixeiral 
foi a mantenedora desta faculdade desde a primeira turma até 1957.

Quatro faculdades (Escola de Engenharia; Faculdade de Odonto-
logia; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Faculdade de Ciências 
Econômicas, Contábeis e Atuariais) foram federalizadas. As duas últimas 
foram incorporadas na condição de agregadas, já que eram vinculadas e 
mantidas por instituições do direito privado. De início, essas faculdades 
permaneceram vinculadas às suas mantenedoras, ainda que respeitando 
a autonomia da nova Universidade, e progressivamente foi se efetivando 
a federalização completa das mesmas, perdendo vínculo direto com suas 
instituições originalmente criadoras e mantenedoras (BRASIL, 1957a).

O primeiro reitor da UFPA foi o professor Mário Braga Henriques, 
da Faculdade de Direito, nomeado pelo Presidente da República a par-
tir da indicação do governador Magalhães Barata. O próprio Juscelino 
Kubitschek esteve presente no Teatro da Paz para o ato de instalação da 
Universidade do Pará, em 1º de fevereiro de 1959 (MOREIRA, 1977). Na 
prática, a Universidade já funcionava desde antes desse ato. A presença 
do Presidente da República tinha uma mensagem simbólica forte, que era 

Primeira sede da reitoria da 
Universidade do Pará, na 
avenida Nazaré. 

Foto: Arcevo Museu da UFPA

__________________

4 Nem todas as faculdades já existentes foram incorporadas à Universidade em criação. A Escola de Agronomia, a Escola Veterinária 
e a Escola Doméstica ficaram de fora. Elas comporiam uma futura universidade rural. A Faculdade de Serviço Social e a Escola de 
Química inicialmente também não compuseram a nova Universidade (FONTES, 2007).
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a “integração nacional”, expressão de nosso na-
cionalismo. Além da construção da capital fe-
deral no Planalto Central, a abertura da rodovia 
Belém-Brasília foi uma das obras mais expres-
sivas dessa integração. Assim, a instalação da 
nova Universidade reforçava o simbolismo de 
“integração” da Amazônia à nação brasileira.

Ao mesmo tempo em que nascia em 
meio ao movimento nacionalista, a Universi-
dade também se propunha assumir um perfil 
regionalista. No seu estatuto original, Art. 1º, 
que trata de seus fins, estabelece-se que a Uni-
versidade do Pará deveria “Promover a pesqui-
sa científica, filosófica, literária e artística, aper-
feiçoar métodos de estudo, de investigação e de 
crítica, inclusive no que concerne à Amazônia 
brasileira [...]” (BRASIL, 1957a). Esse perfil foi 
se aprofundando nas revisões seguintes que de-
ram origem a novos estatutos da UFPA.

Os primeiros anos da nova Universidade 
foram marcados por dificuldades finan-
ceiras, estruturais e de carência de pes-

soal (docentes e demais funcionários), o que 
estimulou discussões e disputas internas. Um 
conflito ocorreu em torno da incorporação das 
faculdades de Filosofia e de Economia, por ser 
a reitoria contra. A forma como a incorporação 
se procedia criou uma defasagem salarial entre 
os professores dessas faculdades em relação aos 
docentes das demais. Sem acordo com a admi-
nistração superior, professores entraram em 
greve por tempo indeterminado, entre o final 
de 1959 e o início de 1960, sendo essa a primei-
ra greve de docentes da UFPA. O novo reitor, 
Silveira Neto, recém-empossado, foi obrigado a 

fazer a incorporação de fato das duas faculda-
des em questão, em fevereiro de 1960 (PINTO, 
2007).

José Rodrigues da Silveira Neto foi nomea-
do reitor da Universidade em 1960, e per-
maneceu no cargo por oito anos, inclusive 

os primeiros anos da ditadura empresarial-mi-
litar iniciada com o golpe de Estado de 1964. O 
reitor referendou os atos da ditadura na UFPA, 
o que incluiu, por exemplo, o fechamento do 
Diretório Acadêmico de Filosofia e os inquéri-
tos contra estudantes e professores.

Em 1963, a UFPA recebeu 200 hecta-
res do Instituto de Pesquisa Agropecuária 
do Norte (Ipean), às margens do rio Guamá, 
onde atualmente é o campus Belém, no bairro 
do Guamá e que inicialmente foi chamado de 
Núcleo Pioneiro. Outros sete terrenos foram 
desapropriados no entorno da nova área e in-
corporados ao patrimônio da Universidade. 

Construção e inauguração 
(13/08/1968) do conjunto 

universitário pioneiro. 

Foto: acervo Museu da UFPA
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Repressão da ditadura empresarial-militar.

Foto: Evandro Teixeira

DitaduraDitaduraDitadura O golpe de 1964 gerou processos de inti-
midação e perseguição dentro das uni-
versidades públicas, por serem espaços 

de questionamento ao mesmo. Muitos estudan-
tes e professores da UFPA sofreram as diversas 
formas de repressão. Em 1968, um pouco antes 
de se  instaurar o AI-5, o governo empresarial-
-militar instituiu a Reforma Universitária, ado-
tando, entre outros, o sistema departamental, 
ciclo básico, sistema de créditos e matrículas 
por disciplinas – onde se objetivava diminuir a 

coesão entre os alunos, acabando com as tur-
mas permanentes (cada disciplina ofertada 
constituiria uma turma diferente).  

A tarefa de implantação da Reforma 
Universitária coube ao novo reitor, Aloy-

sio da Costa Chaves (1969-1973). Tam-
bém foi destinado a ele, e aos reitores 
seguintes, a instalação mais efetiva do 

campus (Núcleo Pioneiro). Isso não 
ocorreu sem conflitos inter-

nos, tensões e problemas 
financeiros, adminis-
trativos e didático- 
pedagógicos.

__________________

6 O sistema de departamentos, em substituição às faculdades, criava a possibilidade de existir mais de um departamento por 
curso. O curso de Economia, por exemplo, chegou a ter o Departamento de Economia Geral e o Departamento de Macro e 
Microeconomia. O mesmo aconteceu com o Serviço Social e outros cursos. Ao ingressar na Universidade, os alunos faziam um 
conjunto de disciplinas de formação geral, o ciclo básico. Cada aluno se matriculava em disciplinas específicas, e não em blocos de 
disciplinas. Nelas, havia estudantes de diversos cursos numa mesma turma. Na aula de outra disciplina, realizada em outra sala, a 
turma era completamente diferente. Isso dificultava o estabelecimento de relações (e articulações políticas) mais sólidas entre os 
alunos, dado o pouco tempo de convivência em sala com os mesmos colegas. Ao terminar o ciclo básico, iniciava-se o ciclo com 
disciplina da formação profissional específica para o curso em que o aluno havia sido aprovado no vestibular. Também nesse ciclo, 
a matrícula era por disciplina, seguindo turmas e salas diferentes.
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No decorrer da década de 1970, foram criados os cursos de 
pós-graduação da UFPA, destacadamente, o Núcleo de Altos Estu-
dos Amazônicos (Naea) e o Programa de Pós-Graduação em Geofí-
sica, em 1972.

A Universidade se viu em meio às políticas definidas para a 
Amazônia: colonização, federalização das terras da região, obras de 
infraestrutura e grandes empreendimentos ener-
gético-minerais, respondendo aos interesses da 
grande propriedade fundiária e do grande capital 
nacional e transnacional (MARQUES, 2019). Isso 
permeou a comunidade universitária, onde parte da 
mesma questionou profundamente essas ações e se 
colocou ao lado de movimentos sociais contestado-
res e reivindicatórios. Outra parcela assumiu essas 
políticas, buscando implementá-las sem questionar 
suas consequências sobre a população e a natureza 
local. Em alguns momentos, foi além, incorporando 
a conivência, como foi o caso da concessão do título 
de doutor honoris causa aos ditadores Emílio Médi-
ci (1970) e Jarbas Passarinho (1971).

Mais explícita ou não, a resistência se fazia 
presente na UFPA, assim como a repres-
são. Foi instalada a Assessoria de Seguran-

ça e Informação, vinculada à Divisão de Segurança e 
Informação do MEC, que, por sua vez, era supervi-
sionada pelo Serviço Nacional de Informação (SNI), 
órgão de inteligência e repressão da ditadura.

Em 1979, foi fundada a Associação dos Do-
centes da UFPA (ADUFPA) e em 1981, a Associação Nacional dos 
Docentes de Ensino Superior (ANDES), atualmente Sindicato Na-
cional (ANDES-SN), do qual a Adufpa é seção sindical. Com o lema 
“Educação pública: direito de todos e dever do Estado”, desde então a 
ADUFPA-Seção Sindical tem sido uma referência na defesa da Uni-
versidade pública e do direito de trabalhadoras e trabalhadores.

Cartaz do encontro 
nacional que criou a 
ANDES em 1981.

Foto: Acervo ANDES-SN
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Estudantes pulam as roletas dos ônibus em 
protesto defendendo a meia passagem estudantil.

Foto: imagem da internet. Autor não identificado.

O movimento estudantil, profundamente atacado nos primeiros 
anos da ditadura até meados dos anos 1970, foi se reorganizando e re-
tomando antigas e novas bandeiras. Em Belém, no final desta década e 
início da seguinte, cresceu a defesa do direito à meia passagem estudantil 
no transporte público da capital paraense, reivindicação que foi parcial-
mente conquistada no decorrer dos anos 1980 e efetivada plenamente no 
início da década de 1990.

Em 1979, o reitor Aracy Barreto destituiu a diretoria do Diretó-
rio Central dos Estudantes da UFPA (DCE). Em resposta, os estudantes 
criaram o Conselho de Estudantes de Base (CEB). No ano seguinte, o 
estudante de engenharia elétrica César Moraes Leite, foi morto por um 
agente da polícia federal dentro de uma sala de aula do campus do Gua-
má. O disparo teria sido acidental, mas o caso fortaleceu as mobilizações 
pelo fim da ditadura em curso no Brasil (FONTES, 2007a)
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Os anos 1980 começaram com uma for-
te crise econômica no Brasil, que foi se 
intensificando ao longo da década. Os 

últimos anos da ditadura empresarial-militar 
foram marcados por inflação, desemprego e 
submissão às ordens do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). 

Mas a década também marcou a ascen-
são dos movimentos sociais e a luta contra a 
ditadura e por eleições diretas para Presidente 
da República. O Movimento Diretas Já levou 
milhões de pessoas às ruas das cidades brasilei-
ras, mas não conseguiu o objetivo inicial, já que 
a transição do presidente João Figueiredo para 
Tancredo Neves/José Sarney ocorreu por meio 
de eleições indiretas no Congresso Nacional. 
Apesar disso, essas mobilizações foram a pá de 
cal no regime que se iniciou em 1964 e que per-
seguiu, torturou e matou dezenas de milhares 
de pessoas – além de aprofundar a dependência 
do Brasil às grandes potências mundiais e suas 
empresas, evidenciado no aumento da dívida 
externa. A comunidade universitária da UFPA 
foi parte desse movimento por democratização 
do país, e o estendeu para o ambiente local, rei-
vindicando, inclusive, eleição direta para reitor 
e demais cargos da Universidade.

Charge Henfil.

Fonte: zonacurva.com.br/henfil-e-diretas-ja/

Democratização e 
Democratização e 

Universidade Pública: 
Universidade Pública: 

anos de desafios
anos de desafios

Democratização e 

Universidade Pública: 

anos de desafios
Desde o final dos anos 1970 e no decor-

rer dos anos 1980, os movimentos docente, 
estudantil e de técnico-administrativos da 
UFPA também intensificaram suas organi-
zações. Mobilizações, atos, greves e outras 
ações foram fundamentais para: evitar o 
estabelecimento de cobrança de men-
salidades/anuidades, conseguir mais 
recursos públicos, democratização 
interna, expansão de vagas, carreira 
docente e mesmo o direito à meia 
passagem estudantil. 

Capa do Jornal Folha de São Paulo.

Fonte: http://memoriasdaditadura.org.br/
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Em 1983, houve a intenção do governo 
em transformar as universidades federais (en-
tão autarquias) em fundações e, também, co-
brar uma anuidade, dividida em duas parcelas 
(FONTES, 2007a). A resistência universitária 
foi mais forte que a intenção do moribundo go-
verno ditatorial.

Em 1984, José de Seixas Lourenço, pro-
fessor do Centro de Geociências, foi 
conduzido a reitor da UFPA a partir de 

uma eleição direta (consulta à comunidade), 
quebrando a força do ex-ministro Jarbas Passa-
rinho, que vinha indicando vários reitores até 
então. O voto foi proporcional, envolvendo as 
três categorias da comunidade universitária. 
O reitor de então era Daniel Coelho de Souza 
(último nomeado pelos militares). Ele abriu a 
discussão sobre o processo eleitoral. Chamou 
as três entidades: Adufpa (docentes), Asufpa 
(técnico-administrativos) e DCE (estudantes) 
e elas comandaram a primeira eleição direta à 
reitoria da UFPA. Os seis nomes mais votados 
pela comunidade universitária compuseram a 
lista sêxtupla, homologada pelo Consun. Al-
guns candidatos, inclusive Seixas Lourenço, 
declararam que o primeiro da lista deveria ser 
o nomeado. O vencedor foi João Paulo Men-
des. Seixas Lourenço ficou na segunda posição, 
mas dadas as suas articulações no governo fe-
deral, foi nomeado reitor da UFPA. “A comuni-
dade universitária e as entidades de docentes, 
funcionários e estudantes, assistiram caladas” 
(MEDEIROS, 1989, p. 9).   

Em 1986, a UFPA inicia um de seus pro-
jetos mais importantes e exitosos: a inte-
riorização. Por meio dele, a Universidade 

passou a ofertar cursos em outros municípios 
do Pará, que eram realizados no intervalo entre 
os períodos letivos regulares do campus Belém, 
normalmente julho-agosto e janeiro-fevereiro.

Esse projeto não se implantou sem ques-
tionamentos. A reitoria elaborou uma propos-
ta e enviou aos centros e departamentos para 
manifestação. Grande parte dos departamen-
tos, diretores de centro, Adufpa, entre outros, 
defendia que fosse iniciado em apenas quatro 
campi, experimentalmente – e não em todos 
simultaneamente, garantindo estrutura e fa-
zendo as avaliações e ajustes necessários. Essas 
críticas e proposições não foram aceitas pela 
administração superior, que encaminhou o 
projeto ao Conselho Federal de Educação. O 
relator, Mauro Costa Rodrigues, aceitou as ob-
servações feitas por segmentos da Universida-
de quanto à temeridade em iniciar simultane-
amente em todos os campi, indicando o início 
nos campi de melhor estrutura e proximidade. 
Ainda assim, a administração superior mante-
ve a proposição inicial.  Não havia posição con-
trária à implantação do projeto, mas à forma 
como ele era efetivado. Isso fica evidente nas 
palavras de uma das dirigentes do movimento 
docente de então: “Levar a UFPA para o inte-
rior é um desafio que temos que enfrentar. Mas 
tem de ser feito com os pés no chão e, princi-
palmente, definindo muito bem os objetivos” 
(MEDEIROS, p. 20, 1988).
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Ao mesmo tempo, as universidades ama-
zônicas (Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rondô-
nia, Acre e Amazonas) apresentavam ao MEC 
o Projeto Norte de Interiorização, propondo a 
abertura de campi nos estados da região, num 
total de 26 polos. No Pará, além de Belém, fo-
ram implantados os polos de Castanhal, Bra-
gança, Santarém, Altamira, Cametá, Abaetetu-
ba, Breves e Soure, que se consolidaram mais 
tarde como campus da Universidade. Com 
isso, a UFPA se transformou em Universidade 
multicampi. “A partir dele, pudemos realmen-
te transformar a UFPA em uma universidade 
do Pará” (FONTES, 2007a, p. 174). Paulatina-
mente, esses campi foram sendo integrados nas 
questões locais, em parte assumindo a defesa 
do interesse das populações locais oprimidas.7

Em 1987, tendo a UFPA como um elo de 
destaque, foi criada a Associação das 
Universidades Amazônicas (Unamaz), 

buscando promover a integração das universi-
dades dos países da Pan-Amazônia (países que 
abrigam uma parte da floresta Amazônica).8

Em 1988, a UFPA anunciou o início das 
obras do hospital Universitário Bettina Ferro 
de Souza e em 1990 o hospital João de Barros 
Barreto foi incorporado à Universidade, tor-
nando-se hospital universitário – atualmente 
uma referência regional em várias especialida-
des e tratamentos de alta complexidade.

Campus da UFPA em Altamira sedia o encontro 
Amazônia, Centro do Mundo, em 2019.

Foto: http://conexaoplaneta.com.br/

__________________

7 Para uma leitura mais atenta sobre a interiorização da UFPA, veja Camargo (1997).
8 E que compunham, à época, o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA): Brasil, Bolívia Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela.
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Ainda no início do governo Sarney, foi 
anunciado o Projeto Geres, que buscava forçar 
as universidades federais a se autofinanciarem, 
o que significava a possibilidade de cobrança 
de mensalidades, além de criar universidades 
de “excelência”. A forte mobilização nas univer-
sidades barrou o projeto governamental.

A iniciativa foi diagnosticada 
pelo movimento docente como 
uma tentativa de dividir as 
instituições federais em “centros 
de excelência” e “colegiões de 
terceiro grau”. Um verdadeiro 
golpe no padrão unitário de 
qualidade das IFES que, caso 
não tivesse sido revertido, 
traria sérias implicações para 
as condições de trabalho dos 
docentes e para a carreira 
(ANDES, 2010, p. 9).

No governo Collor de Melo, no início dos 
anos 1990, por meio da PEC 56B, nova 
tentativa de cobrança de mensalidades 

foi derrotada a partir de greves e mobilizações. 
Grandes manifestações foram importantes 
para a derrubada do governo, mas a orientação 
neoliberal foi mantida e aprofundada no gover-
no Fernando Henrique Cardoso. Política reces-
siva, arrocho salarial e privatizações foram suas 
marcas. As universidades sofreram com cortes 

Mobilizações e greve de docentes, técnico-administrativos 
e estudantes impediram cobrança de mensalidades e 
outros ataques às universidades públicas.

Foto: infopebas.com 
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orçamentários, redução de bolsas de estudo e pesquisa, diminuição do seu corpo docente e ou-
tras medidas que levavam ao “sucateamento” das mesmas. Isso impulsionou mais mobilizações, 
incluindo prolongadas greves nacionais de docentes e técnico-administrativos, muitas das quais 
com o apoio dos estudantes.

Em meio a todos esses ataques, a UFPA, desde a segunda metade dos anos 1980, progres-
sivamente estimulou mais ainda a qualificação do corpo docente (com mestrado e douto-
rado) e de técnico-administrativos, criou novos cursos e campi e expandiu o número de 

vagas na graduação e pós-graduação. Novos cursos de graduação e pós-graduação foram sendo 
disseminados não apenas na capital, mas também em outros municípios. Cresceram as parcerias 
com instituições nacionais e internacionais, dando mais visibilidade à Universidade Federal do 
Pará, particularmente como universidade amazônida. 

Foto da PF e seguranças da 
UFPA escoltando Ximenes 
para garantir a posse de 
Cristóvam Diniz. Do lado de 
fora estava a PM.

Fonte: autor não identificado

Contudo, um capítulo triste aconteceu em 1997, quando o reitor de então, Marcos Ximenes, 
conduziu um conturbado e muito questionado processo sucessório, garantindo a nomeação de 
seu candidato, Cristovam Diniz. Diante das mobilizações contrárias, o novo reitor tomou posse 
com a ajuda da polícia federal, já que havia perdido a eleição na contagem do voto universal para 
o professor Nazareno Noronha, do então Centro Sócio-Econômico. A democracia tem sido cons-
tantemente testada e nem sempre sai vitoriosa. No caso de universidades como a UFPA, ainda 
temos a ingerência de grupos dominantes da política local nos processos eleitorais, pois interessa 
ao governador e prefeito ter ao seu lado um gestor de instituição tão influente. 
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A eleição de Lula da Silva foi acompanhada de grande expectativa na comunidade universi-
tária. O novo presidente afirmou que a esperança havia vencido o medo, mas o que se viu 
foi uma política de expansão universitária, ainda que importante, em grande medida sus-

tentada na precarização, com novos cursos e universidades funcionando com muita dificuldade. 
O governo aprovou uma reforma da previdência concentrada nos servidores públicos, acabando 
com a aposentadoria integral dos mesmos e passando a cobrar nova contribuição à previdência 
dos aposentados. Afora isso, sejam as reestruturações da carreira, seja a política de financiamento 
à pesquisa, estimularam o produtivismo dentro das universidades públicas. Greves e mobilizações 
conseguiram até impor alguns recuos às políticas governamentais, mas elas continuaram sendo 
aplicadas. 

Entre 2003 e 2004, a UFPA iniciou o processo de revisão de seu Estatuto, por meio da Esta-
tuinte universitária. Em 2006, o novo estatuto foi aprovado, avançando no projeto de universidade 
multicampi. Entre outros, os centros foram substituídos pelos institutos e as faculdades foram 
recriadas para conduzir os cursos de graduação.9

Em 2005, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UFPA (Consepe), buscando demo-
cratizar o processo de ingresso ao ensino superior, aprovou o sistema de cotas, no qual 50% das 
vagas passavam a ser destinadas a estudantes da rede pública, das quais 40% seriam para estudan-

A esperança ainda 
A esperança ainda 

não venceu o medo, 
não venceu o medo, 

mas resiste!!!
mas resiste!!!

A esperança ainda 

não venceu o medo, 

mas resiste!!!

__________________

9 No novo estatuto, ficaram estabelecidas duas modalidades de unidades acadêmicas: Os institutos, formados por pelo menos duas 
subunidades acadêmicas com formação profissional na graduação e pós-graduação, e os núcleos, dedicados a programa regular de 
pós-graduação. Em decorrência do novo estatuto, por meio da Resolução nº 616, de 14 de dezembro de 2006, foi aprovado o novo 
Regimento Geral da UFPA. 
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tes que se autodeclaravam negros, pardos ou indígenas. Os primeiros 
estudantes que se beneficiaram do novo sistema passaram a ingressar 
na UFPA a partir de 2008. Posteriormente, isso foi acrescido dos pro-
cessos seletivos especiais para indígenas e quilombolas. 

Ainda hoje, as cotas na Universidade sofrem muita resistência. 
Uma delas é a queixa de que elas “roubariam” o lugar de não cotistas. 
Será? A adoção do sistema de cotas foi acompanhada da expansão da 
oferta de vagas. Em 2008, a UFPA ofertou 5.036 vagas no vestibular. 
Dois anos depois, esse total já havia aumentado para 20,77%. Em 
2012, quatro anos depois do primeiro ingresso por cotas, somaram- 
se 7.606 vagas, ou seja, 2.570 vagas a mais que em 2008, um cresci-
mento de 51,03%. Levando em consideração essa expansão, e o fato 
de que uma parcela significativa das vagas já era ocupada por alunos 
da rede pública, veremos que tem pouca sustentação a ideia de que 
os cotistas tomam o espaço dos demais. Afora isso, mais adiante, na 
apresentação dos dados sistematizados, constataremos que o número 
de concorrentes por vaga é bem maior entre os cotistas quando com-
parados aos não cotistas.

Em 2009, a UFPA assinou convênio com a Capes para ofertar 
cursos de formação aos professores por meio do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), cujo objetivo 
é a formação de professores da rede pública estadual e municipal que 
exercem o magistério, mas não dispõem de formação de licenciatura 
(nível superior) (UFPA, 2006).

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) não foi tão diferente 
do anterior, e a carreira dos docentes, na avaliação do Andes-SN, 
foi desestruturada. A discussão sobre carreira e salário é importante 
porque, sem reconhecer a importância dos profissionais que cons-
troem a universidade pública, não se terá uma universidade com a 
qualidade almejada. Uma das razões é a perda de pessoal qualificado 
para outras instituições públicas e privadas, do Brasil e do exterior, 
que pagam melhores salários. Professor e professora não são heróis, 
parentes (para quem é estimulado a chamá-los de “tio” e “tia”) e nem 
realizam trabalho por filantropia. São profissionais e devem ser ava-
liados e reconhecidos assim.

QUILOMBOLAS E 73 
INDÍGENAS INGRESSARAM 
NA GRADUAÇÃO DA UFPA 
EM 2018 POR MEIO DO 
PROCESSO SELETIVO 
ESPECIAL. 

329

mais de
3mil
PROFESSOR@S JÁ 
FORAM FORMAD@S 
PELO PARFOR UFPA.

Foto: Alexandre Moraes/UFPA
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Em meio à divulgação de denúncias de corrupção envolvendo o governo, uma articulação 
de direita (que incluiu até mesmo a grande imprensa e o judiciário) derrubou o governo 
Rousseff e colocou seu vice, Michel Temer, na Presidência. Entre outros ataques, Temer con-

seguiu aprovar a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista (formalizando e intensificando 
a precarização do trabalho) e a Emenda Constitucional 95. Esta última congelou por 20 anos os 
investimentos públicos (nominados como gastos ou despesas primárias), estabelecendo limite aos 
mesmos, mas liberando o gasto com a dívida pública, que é a dívida do governo com títulos em 
mãos dos bancos e especuladores. A depender do ano, essa dívida alcança aproximadamente 45% 
de todo o orçamento federal executado.

As universidades foram parte das grandes mobilizações, inclusive com a ocupação de rei-
torias e escolas secundárias. Ainda em 2016, a reitoria da UFPA ficou ocupada por vários dias 
seguidos, o mesmo acontecendo com alguns outros prédios de institutos. Uma forte greve de estu-
dantes, docentes e técnico-administrativos foi deflagrada. O governo, submerso em casos de cor-
rupção, balançou, mas não caiu. Seu sucessor, Jair Bolsonaro, representa a ascensão 
da extrema direita. Isso fica evidente nos discursos e na política, en-
tre outros, aprovando a nova reforma da previdência, com 
a qual trabalhadoras e trabalhadores viram alongar o 
tempo necessário para a aposentadoria, além de 
passarem a receber um benefício menor. 

No tocante às universidades, o go-
verno desferiu uma política de enfren-
tamento direto, numa luta em que 
busca desacreditar, além das institui-
ções, a própria ciência. Parte dessa 

Foto: novaescola.org-reprodução/twiterFonte: cstpsol.com
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Fonte: Cuda da UNE 

atacada. Ela foi uma conquista, tendo sido, in-
clusive, estabelecida na Carta Magna do Brasil. 
O Artigo 207 da Constituição Federal brasileira 
estabelece a autonomia didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão financeira e patrimo-
nial das universidades públicas brasileiras. Ao 
mesmo tempo, o referido artigo define que elas 
“obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão”.

Isso é reconhecido e internalizado pela 
UFPA por meio de suas normas internas. O Art. 
2º de seu Regimento Geral determina que, entre 
seus princípios, está “a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão”. A autonomia uni-
versitária, o papel social e a indissociabilidade ci-
tada são conquistas das quais não abrimos mão.

A luta contra as diversas formas de pri-
vatização, precarização e cerceamento dos es-
paços democráticos nas Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes) não se encerrou, 
muito menos a disposição da comunidade 
universitária para defender a universidade 
pública, gratuita, de qualidade e socialmente 
referenciada.

política foi o corte de verbas das universidades 
já nos primeiros meses do novo governo. Imen-
sas mobilizações fizeram com que o governo, 
paulatinamente, recuasse dessa política. 

Por outro lado, o governo intensificou ou-
tros ataques: corte de bolsas, imposição 
de reitores contra a vontade da comuni-

dade universitária e o projeto Future-se, que 
empurraria as universidades federais a corre-
rem atrás do mercado para se autofinanciarem, 
podendo até mesmo repassar recursos e patri-
mônio das universidades para organizações do 
direito privado: as organizações sociais. 

Em 2020, em plena quarentena por conta 
da pandemia provocada pela Covid-19, o go-
verno editou uma medida provisória que auto-
rizava o ministro da educação a nomear reitores 
interventores nas universidades federais. Mes-
mo em isolamento social, mobilizamo-nos  por 
meio das redes sociais e pressionamos o Con-
gresso Nacional, que teve que devolver a MP ao 
governo, de modo que ela perdeu validade.

Ainda assim, Bolsonaro tentou nome-
ar um interventor na UFPA contra a decisão 
da comunidade universitária, que havia eleito 
Emmanuel Tourinho como seu dirigente, tendo 
o voto de 92,7% dos votantes na consulta à co-
munidade. Uma grande mobilização derrotou a 
intenção bolsonarista. Ações institucionais e ju-
rídicas, pressão sobre parlamentares e ato públi-
cos, com forte presença organizativa da Adufpa, 
foram fundamentais para a nossa vitória.

Muito incomoda o posicionamento po-
lítico-social adotado por parte da comunidade 
universitária. Por isso, constantemente a auto-
nomia das universidades federais vem sendo 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

Em 1976, a UFPA, em conjunto com a Universidade Federal do Acre (Ufac), começa a de-
senvolver ações no sentido de ofertar cursos de ensino superior em Rondônia. A partir de 1979, 
apenas a UFPA se mantém na empreitada. Representada por seu Núcleo de Educação, oferta cur-
sos de licenciatura (Letras, Geografia, História, Matemática, Ciências e Pedagogia) nos municípios 
de Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho. Neste último, também ofertou o curso de pós-gradua-
ção lato sensu (especialização) em Pesquisa e Metodologia do Ensino Superior. 

Em 1980, foi criada a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia(Fundacentro/Ce-
sur), vinculada à prefeitura de Porto Velho.10 O trabalho da UFPA em Rondônia foi importante 
para que, em 1982, o Congresso Nacional aprovasse e o Presidente da República sancionasse a Lei 
nº 7.011/82, criando a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir). Para isso, a Fundacen-
tro foi incorporada à nova Universidade (BRASIL, 1982; UNIR, 2006).

No presente, a Unir conta com 8 campi e 35 cursos de graduação no campus Porto Velho, 
afora os cursos dos demais campi. São 19 cursos de mestrado e 5 cursos de doutorado na capital e 
demais municípios.

A UFPA recebeu, na década de 1970, o desafio de implantar núcleos de educação nos então 
territórios federais da região Norte (Rondônia, Roraima e Amapá), seguindo a lei 5.692/1971, com 
o objetivo de formar professores. O Centro de Educação (atual Instituto de Ciências da Educação 
(Iced), sob a coordenação do professor Moreira Júnior, ficou com esta tarefa, que seria um ponto 
de partida para a formação de futuras universidades federais (MOREIRA JÚNIOR, 1985).

Universidades Federais 
Universidades Federais 

criadas a partir de 
criadas a partir de 

atividades da UFPA
atividades da UFPA

Universidades Federais 

criadas a partir de 

atividades da UFPA

__________________

10 E sem relação direta com a UFPA.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)

Em 1970, a UFPA instituiu um Núcleo Avançado de Ensino em Macapá 
(NEM), ofertando inicialmente cursos de licenciatura curta e posteriormente 
de licenciatura plena. Centenas de professores foram formados pela UFPA 
no Amapá. A esses se somam os milhares de profissionais das mais diversas 
áreas que foram formados no Pará, dada a proximidade territorial dos dois 
estados. 

Em 1986, a Lei nº 7.530/86 autorizou a criação da Universidade Fe-
deral do Amapá, mas ela só foi efetivada a partir do decreto nº 98.977/90, 
tendo seu primeiro reitor nomeado e vestibular realizado em 1991. Atu-
almente, a Unifap conta com 4 campi, 29 cursos de graduação, 13 cursos 
de mestrado e 4 de doutorado (www.unifap.br).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

Como parte de sua política de interiorização, a UFPA criou o 
campus de Santarém-PA, que paulatinamente expandiu suas ativida-
des no Oeste paraense. Em 2009, a Lei nº 12.085/09 criou a Universi-
dade Federal do Oeste do Pará. Para tal, incorporou toda a estrutura 
e pessoal da UFPA e da Unidade Descentralizada Tapajós da Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). O mesmo aconte-
ceu nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, 
Óbidos e Oriximiná para a formação de seus campi. 

A Ufopa dispõe atualmente de 32 cursos de graduação, 12 
de mestrados e 1 de doutorado próprio e 3 de doutorado em 
convênio com outras instituições (ufopa.edu.br).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)

Roraima também recebeu ações da UFPA, a partir do então Centro de Educa-
ção (MOREIRA JÚNIOR, 1985). A UFRR foi implantada em 1989, efetivando a lei 
7.364/85, que autorizou sua criação.

Em 2019, a Universidade contava com 3 campi, 26 cursos de bacharelado, 20 
de licenciatura e 1 curso tecnológico de ensino superior.  Dispunha ainda de 13 mes-
trados e 4 doutorados. Ao todo, eram mais de 9 mil estudantes da educação básica ao 
doutorado (www.ufrr.br ). É uma universidade com grande presença indígena.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ  (UNIFESSPA)

O campus da UFPA em Marabá-PA foi transformado em universidade por 
meio da lei nº 12.824/13. Além do campus Marabá, a Unifesspa dispõe de campi 
em Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara, e está  
presente em 39 municípios do sul e sudeste paraense, afora a influência no norte do 
Tocantins e Mato Grosso e sul do Maranhão.

A Universidade mantém 43 cursos de graduação (unifesspa.edu.br) e vários 
cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.

OUTROS PROJETOS DE UNIVERSIDADES

Além das universidades já criadas, o trabalho da UFPA em cidades e campi já 
constituídos originou propostas de criação de outras universidades. Seriam elas a 
Universidade Federal do Xingu (a partir do campus de Altamira), Universidade Fe-
deral do Nordeste do Pará (a partir do campus de Bragança e de outras estruturas da 
UFPA e da UFRA na região), Universidade Federal da Amazônia Tocantina (a partir 
dos campi da UFPA de Cametá, Tucuruí e Abaetetuba, banhados pelo rio Tocantins) 
e a Universidade Federal do Marajó (com sede no atual campus de Breves).
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A UFPA é uma autarquia federal vinculada ao MEC. Sua sede, entre os bairros do Guamá e 
Terra Firme em Belém, tem aproximadamente 450 hectares. A Universidade, entre outros, 
conta com 12 campi (Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Came-

tá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí) e 15 institutos (Instituto de Ciências da 
Arte, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências da Educação, Instituto de Ciências da 
Saúde, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Instituto 
de Ciências Jurídicas, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto de Geociências, Instituto 
de Letras e Comunicação, Instituto de Tecnologia, Instituto de Educação Matemática e Científica, 
Instituto de Estudos Costeiros, Instituto de Medicina Veterinária e o Instituto Amazônico de Agri-
culturas Familiares). 

Dispõe ainda de dois hospitais univer-
sitários, uma escola de aplicação e 8 núcleos: 
Núcleo de Meio Ambiente, Núcleo de Pesqui-
sa e Teoria do Comportamento, Núcleo de Al-
tos Estudos Amazônicos, Núcleo de Medicina 
Tropical, Núcleo de Pesquisas em Oncologia, 
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em 
Engenharia, Núcleo de Estudos Transdiscipli-
nares em Educação Básica e Núcleo de Inova-
ção e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Exten-
são (UFPA, 2020).11 É ainda a instituição mais 
destacada do Parque Tecnológico do Guamá, 
empreendimento que conduz em parceria com 
o governo do Pará e outras instituições. 

UFPA no e para 
UFPA no e para 

o século XXI
o século XXIUFPA no e para 

o século XXI

__________________

11 anuario.ufpa.br/index.php/1-informacoes-gerais acessado em 15/07/2020.
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Em 2018, a UFPA contava com 36.959 estudantes de 
graduação, 8.804 da educação básica, técnica e pro-
fissionalizante, 4.797 de mestrado e 2.442 de dou-

torado. Possuía um corpo de servidores composto por 
2.959 docentes e 2.562 técnico-administrativos. Ao todo, 
chegou-se a uma população universitária de 61.520 pesso-
as, sem contar funcionários terceirizados (principalmente 
limpeza, conservação e segurança), informais e de outras 
empresas (bancos, por exemplo) que trabalham dentro 
dos campi da UFPA. Anualmente, são formados aproxi-
madamente 7 mil graduados e 1.600 mestres e doutores.

O Estatuto da UFPA afirma que sua missão é “Pro-
duzir, socializar e transformar o conhecimento na Ama-
zônia para a formação de cidadãos capazes de promover 
a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável”. A 
visão que a Universidade definiu para si é “Ser reconheci-
da nacionalmente e internacionalmente pela qualidade no 
ensino, na produção de conhecimento e em práticas sus-
tentáveis, criativas e inovadoras integradas à sociedade”. 
Os objetivos definidos são (UFPA, 2006, p. 31-32): 

Produzir, socializar 

e transformar o 

conhecimento na 

Amazônia para a 

formação de cidadãos 

capazes de promover 

a construção de uma 

sociedade inclusiva e 

sustentável.

 # A universalização do conhecimento; 

 # O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural, biológica, de 
gênero e de orientação sexual; 

 # O pluralismo de ideias e de pensamentos; 

 # O ensino público e gratuito; 

 # A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 # A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos; 

 # A excelência acadêmica; 

 # A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.
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Muito já se 

fez, mas muito 

ainda está por 

ser feito.

A UFPA ainda não é a universidade que almejamos. 
Queremos mais produção científica, mais cursos e 
vagas, mais democratização e mais inserção social 

(e cada vez mais a cara do nosso povo). Esse é o grande de-
safio. Muito já se fez, mas muito ainda está por ser feito. É 
por tudo isso, por sua história e importância para a socie-
dade amazônica e pelas trabalhadoras e trabalhadores que 
a constroem no dia a dia que nós acreditamos na UFPA e 
vamos continuar a defendê-la.
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2 .
O s 

n ú m e r o s  d a 
u n i v e r s i d a d e 

p ú b l i c a
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O conjunto de informações a seguir está baseado, principalmente, 
nos anuários estatísticos da UFPA, publicados a partir de 1998, e 
secundariamente nos relatórios de gestão da mesma. Além disso, 

são utilizadas informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), 
do, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comu-
nicações (MCTI). 

Observe-se que foi feita agregação de dados, quando necessário, 
para se que possa observar a evolução da capacidade de oferta da insti-
tuição ao longo do tempo, bem como de seus indicadores de desempe-
nho acadêmico. Algumas poucas informações podem se apresentar dife-
rentes das que constam em um ou outro anuário de ano específico, mas 
isso se deve a possíveis dados conflitantes eventualmente encontrados 
em uma ou outra publicação. O que se deseja destacar aqui é a magnitu-
de da Universidade Federal do Pará como instituição de ensino, pesquisa 
e extensão pública e gratuita.

A maioria dos dados está atualizada até 2018, uma parte até 2019 e 
alguns poucos até 2020. Os dados de 2019, em geral, foram retirados de 
um trabalho ainda provisório da Proplan-UFPA, que pode sofrer atuali-
zações até a publicação. Trata-se do Anuário Estatístico 2020/UFPA em 
números 2020 (com dados de 2019).
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A comunidade universitária é composta por três categorias: discentes, docentes e técnico-ad-
ministrativos. Afora isso, é possível incluir ainda um conjunto de outras pessoas que vivem o coti-
diano da UFPA: prestadores de serviço, vendedores autônomos, funcionários de outras empresas 
que atuam dentro dos campi etc., o que torna a comunidade maior que os números aqui expostos. 

Fonte: Anuários da UFPA. Elaboração dos autores.

Em docentes efetivos estão incluídos os cedidos para outras instituições e os liberados para cursar pós-graduação.

Fonte: Anuários da UFPA. Elaboração dos autores.

POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA UFPA

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2019

20.887

27.440

29.379

40.866

34.918

47.587

57.889

55.999

55.836

1.689

2.224

2.216

2.249

2.436

2.522

2.692

2.959

2.993

1.928

2.527

2.457

2.138

2.370

2.309

2.323

2.562

2.539

24.504

32.191

34.052

45.253

39.724

52.418

62.904

61.520

61.368

Ano Estudantes Docentes Total
Técnico-

administrativos

20.000

10.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2019
2018

2014
2010

2006
2019

2002
1994

1990

Docentes

Técnicos-administrativos

Estudantes
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Fonte: Anuários da UFPA. 
Elaboração dos autores.

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM 2018

Vale lembrar que, em 2009, a Ufopa foi 
criada a partir do desmembramento do campus 
da UFPA em Santarém, o mesmo acontecendo 
com a Unifesspa em 2013, a partir do campus 
de Marabá. 

Assim, a análise dos dados em longo 
prazo deve ser relativizada por esses fatos, pois 
parte do que era UFPA antes desses dois anos 
deixou de ser a partir de então. Por outro lado, 
isso destaca ainda mais os números atuais.

A população universitária era composta 
de 24.504 pessoas em 1990,12 e totalizou 61.368 
em 2019, o que significa um incremento de 
150,4% em 19 anos. A título de comparação, 
esse tamanho populacional, em 2017 (61.501 
pessoas), corresponderia ao 39º município 

__________________

12 Pode ocorrer de um aluno ser ao mesmo tempo técnico-administrativo, uma docente ser também discente de doutorado ou 
mesmo aluna de curso livre. Apesar disso ocorrer, acreditamos que não leve a uma grande distorção dos dados somados.

Estudantes de 
graduação/

Belém

Estudantes de 
graduação/

demais campi

Estudantes de 
mestrado

Estudantes 
de doutorado

Residência 
médica

Docente da 
educação 

básica

Outros estudantes 
de cursos técnicos 

(música, teatro e dança) 
e cursos livres

Estudantes de 
especialização

Docente 
de ensino 
superiorEstudantes 

de educação 
básica

Tecnico-
administrativos

91% ESTUDANTES

4,81% DOCENTES

4,16% TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

com maior população no estado do Pará, se 
comparado com a estimativa populacional dos 
municípios paraenses para aquele ano.

Importa dizer que, à medida que 
cresceu o número de campi e estes foram 
ganhando maior infraestrutura física e de 
recursos humanos, com professores e técnicos-
administrativos alocados nos próprios campi, 
houve um crescimento muito significativo da 
sua capacidade de oferta, número de cursos 
e vagas. Isso se reflete no crescimento muito 
superior da população de alunos de graduação 
fora da capital em relação àqueles matriculados 
em Belém. Assim, enquanto no Campus Belém 
a população discente (de graduação) cresceu 
aproximadamente 90%, nos campi do interior 
esse crescimento foi de cerca de 585%. 
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MAIOR POPULAÇÃO 
ENTRE OS 144 
MUNICÍPIOS DO PARÁ 

39ª

EM 1990 HAVIA 3.001 
ALUNOS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, E EM 2019,  UM 
TOTAL DE 1.353

1.353

FOI O CRESCIMENTO DO 
NÚMERO DE ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO DOS CAMPI DA 
UFPA NOS MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR DO PARÁ ENTRE 
1990 E 2018

585%

Fonte: Anuários estatísticos/UFPA e relatórios de 
gestão/UFPA. Elaboração dos autores.

Obs.: a Ufopa (2009) e a Unifesspa (2013) foram 
criadas a partir de desmembramentos de campi 
da UFPA, sendo transferida para elas parte da 
comunidade da UFPA.

ALUNOS DE GRADUAÇÃO

1990 13.022 2.054 15.076

1991 12.967 2.417 15.384

1992 14.124 2.921 17.045

1993 15.766 2.379 18.145

1994 18.634 2.379 21.013

1995 16.025 5.096 21.121

1996 15.284 5.520 20.804

1997 14.514 6.274 20.788

1998 14.727 7.138 21.865

1999 17.531 7.876 25.407

2000 17.516 8.905 26.421

2001 17.571 11.350 28.921

2002 18.958 14.240 33.198

2003 18.871 14.293 33.164

2004 19.914 14.571 34.485

2005 20.687 14.798 35.485

2006 16.598 7.844 24.442

2007 18.784 8.995 27.779

2008 18.955 11.342 30.297

2009 18.901 11.544 30.445

2010 18.891 13.278 32.169

2011 18.988 15.537 34.525

2012 20.272 18.964 39.236

2013 20.665 21.067 41.732

2014 21.232 20.412 41.644

2015 21.325 18.950 40.275

2016 21.320 18.990 40.310

2017 20.606 18.259 38.865

2018 20.489 16.470 36.959

2019 24.712 14.074 38.786

Ano Graduação 
Belém Demais campi

Total
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Mas a capilaridade da UFPA no interior vai além dos cursos presenciais em seus diversos 
campi. Ela  também incorpora uma população de discentes em cursos semipresenciais e à distân-
cia em Polos de Educação, em geral, em parceria com as prefeituras. Com isso, ela se faz presente 
em 76 municípios com cursos de graduação, afora outros em que desenvolve algum projeto de 
pesquisa ou extensão.  A instituição atua em mais da metade dos 144 municípios paraenses. É 
uma presença muito superior à participação da maioria das demais universidades federais em seus 
respectivos estados.

DISCENTES CADASTRADOS NOS DEMAIS CAMPI E POLOS - 2018

Fonte: Anuário Estatísticos 2019/UFPA. Elaboração dos autores.

*Anapu, Senador José Porfírio, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Gurupá, Medicilândia, Placas, Santa Luzia do Pará, Igarapé-Miri, Pacajá, Vila do 
Carmo, Bagre, Portel, Augusto Corrêa, Porto de Moz, Anajás, Juruti, Oriximiná, Barcarena e Ponta de Pedras. 

Os discentes dos polos não estão somados aos dos campi. Alunos cadastrados representam um número maior que os efetivamente matriculados. Em 
2018 havia 18 mil alunos cadastrados nos campi e polos, excluídos os do campus Belém/Guamá.

Outros pólos*
Paragominas

Uruará
Melgaço

Viseu
Curuçá

Brasil Novo
Acará

Mãe do Rio
Parauapebas

Limoeiro do Ajuru
Baião

Mocajuba
Oieras do Pará

Tomé Açú
Salinópolis
Capanema

Soure
Ananindeua

Breves
Tucuruí

Altamira
Abaetetuba

Bragança
Cametá

Castanhal

553
51
56
56
57
66
79
117
145

226
236

352
417

436
553

354
543

614
942

1.147
1.461

1.504
1.637

1.794
2.011

2.802

Polos

Campi
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PRESENÇA DA UFPA NO PARÁ

Fonte: Proplan/UFPA, 2019. Com dados de 2018. Elaboração: Fernando Alves.

1. Acará
2. Alenquer
3. Almerim
4. Anajás
5. Anapu
6. Augusto Corrêa
7. Bagre
8. Baião
9. Barcarena

10. Benevides
11. Brasil Novo
12. Bujaru
13. Cachoreira o Arari
14. Canaã dos Carajás
15. Capitão Poço
16. Colares

17. Conceição do Araguaia
18. Concórdia do Pará
19. Curralinho
20. Curuçá
21. Dom Eliseu
22. Goianésia do Pará
23. Gurupá
24. Igarapé-Miri
25. Ipixuna do Pará
26. Itaituba
27. Jacundá
28. Juruti
29. Limoeiro do Ajuru
30. Mãe do Rio
31. Marabá
32. Medicilândia

33. Melgaço
34. Mcajuba
35. Moju
36. Muaná
37. Nova Esperança do Piriá
38. Novo Progresso
39. Novo Repartimento
40. Óbidos
41. Oeiras do Pará
42. Oriximinar
43. Pacajá
44. Paragominas
45. Parauapebas
46. Placas
47. Ponta de Pedras
48. Portel

49. Porto de Moz
50. Rendenção
51. Rurópolis
52. Santa Luzia do Pará
53. Santarém
54. São Caetano de Odivelas
55. São Félix do Xingu
56. São João de Pirabas
57. São João de Boa Vista
58. Senador José Porfirio
59. Tailândia
60. Tomé-Açu
61. Tracuateua
62. Tucumã
63. Uruará
64. Viseu

Municípios com turmas de graduação (sem campus)
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Um aspecto importante ao longo do tempo é a mudança do perfil dos 
alunos da graduação da UFPA. Uma pesquisa da Andifes (2018) constatou 
que o número de universitários que se autodeclaravam pretos, pardos, ama-
relos, quilombolas e indígenas totalizava 78,4%, sendo que mais de 80% per-
tenciam ao grupo de renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo.

CURSOS OFERTADOS NA GRADUAÇÃO

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
OFERTADOS EM 2019

579

Belém

Demais campi

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2018
2019

133

153

233

262

94

78

116

106

86

90

91

91

244

312

425

391

449

492

497

488

Discentes 
dos cursos 
regulares 
por 
gênero, 
2018

Fonte: Relatórios 
de gestão da UFPA 
2018. Elaboração 
dos autores.

49%
FEMININO

51%
MASCULINO

BELÉM

55%
FEMININO

45%
MASCULINO

DEMAIS CAMPI

Fonte: Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. Elaboração dos autores.
Até 2006, os anuários apresentam os dados agrupados, sem diferenciar cursos em Belém e nos demais campi.  

Fonte: Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. Elaboração dos autores.

O número total de bolsas concedidas aos graduandos é bem maior que o informado neste gráfico porque inclui 
também bolsas de estágio/trabalho, monitoria, PIBID, residência pedagógica, PET, auxílio permanência e outras.

1990

170

1992

340

1994

525

1996

546

1998

118

447

2000

406

2002

149

298

2004

100

312

2006

370

506

2008

280

496

2010

475

515

2012

673

300

2014

613

448

2016

1.110

482

2018

1.302

1.492

Extensão Iniciação científica BOLSAS DE IC E 
EXTENSÃO EM 2018

2.794

DOS GRADUANDOS SÃO 
DE FAMÍLIAS COM RENDA 
PER CAPTA DE ATÉ 1,5 
SALÁRIO MÍNIMO

85%

ESTUDANTES FORAM 
ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO 
ESTUDANTIL EM 2019

(Permanência, Proceus, Proap, PES, 
Probolsa, Proacess, PBP-MEC e PEC-G - 
Bolsa Promisaes)

17.689

BOLSAS DE IC E EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO
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Ainda que a modalidade institucional de bolsas de iniciação científica já existisse antes da 
segunda metade da década de 1980, mediante a solicitação direta do pesquisador em demandas 
de balcão ou individuais, vinculadas geralmente a editais de pesquisa, foi somente em 1988 que 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) criou o Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic),13 cuja diferença, a partir dessa data, é que as bolsas passa-
ram a ser destinadas diretamente às instituições de ensino superior, bem como aos institutos de 
pesquisa (MASSI; QUEIROZ, 2010). As bolsas de extensão são oriundas da segunda metade da 
década de 1990, em ambos os casos, a UFPA lidera em números absolutos e relativos de concessão 
de bolsas a discentes na região Norte e na Amazônia Legal brasileira. 

A entrada de um filho na UFPA sempre foi motivo de festa e de orgulho para as famílias. Em 
2019, foram 93.759 candidatos pleiteantes às vagas da instituição, número que se multiplicou por 
5,3 desde o início da década de 1990, e que guarda relação com o aumento de sua capacidade de 
oferta de vagas no vestibular/processo seletivo, tanto na capital como nos demais campi (interiori-
zação) – que na comparação entre 1990 e 2019, multiplicou-se por três.   

A UFPA tem uma enorme importância para a sociedade paraense e 
amazônica. Isso fica evidente nas mais de 7 mil vagas ofertadas todos os 
anos no vestibular, nos mais de 100 mil profissionais formados em seus 
cursos de graduação entre 1990 e 2018 e na forte presença territorial nos 
municípios do Pará. Além disso, sua taxa de sucesso média (relação entre 
os discentes que ingressam na instituição e os que se concluem o curso) 
em 2019 foi de 76,43%. 

É A TAXA DE SUCESSO NA 
GRADUAÇÃO: RELAÇÃO 
ENTRE OS QUE INGRESSAM E 
OS CONCLUEM OS CURSOS

76,43%

__________________

13 Por iniciação científica entende-se a vinculação de estudantes, em princípio, estudantes de graduação, em projetos de pesquisa, 
permitindo a esses discentes uma primeira vivência em atividades de pesquisa, orientada e supervisionada por um pesquisador. 

CANDIDATOS AO PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR

CANDIDATOS AO 
VESTIBULAR EM 2020

93.759

1990 1998 2007 2009 2014
1994 2000 2003 2011 2019

1995 2001 2004 2012 2018 2020

17.861
23.799

31.036

41.684

26.897

38.907
47.508 46.585

54.131

72.143

134.001

108.643

88.376

93.759

34.876

36.815
Fonte: 
Anuários 
estatísticos 
e relatórios 
de gestão da 
UFPA.
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ALUNOS FORMADOS NA 
GRADUAÇÃO EM 2019

6.306

MAIS DE 100 MIL PESSOAS 
FORAM FORMADAS NA 
GRADUAÇÃO ENTRE 1990 E 2018

100 MIL

VAGAS NO 
VESTIBULAR EM 20207.143

__________________

14 151 candidatos concorreram às vagas extras ofertadas às pessoas com deficiência (PcD). 

No processo seletivo 2020, foram inscritas 93.759 pessoas. Destas, 74.674 concorreram pelo 
sistema de cotas e 18.934 pela demanda aberta.14  7.143 vagas foram ofertadas (6.853 classificados), 
das quais 3.503 foram pelo sistema de cotas e 3.449 por ampla concorrência – além de 191 vagas 
extras. Analisando somente pelo critério vagas ofertadas versus candidatos, 
a concorrência é muito maior entre os alunos cotistas.  

Afora isso, do total de candidatos que realizou o processo seletivo, 
46.401 concorrentes alcançaram a nota mínima para ingresso na UFPA. 
Como foram ofertadas 7.143 vagas, concluímos que há uma enorme defa-
sagem de pelo menos 39.258 vagas necessárias para corresponder à necessi-
dade imediata da população regional.

OFERTAS DE VAGAS NO VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO

Fonte: CEPS - Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. Elaboração dos autores.
Somente processo seletivo/vestibular. Não incluidos os processos seletivos especiais. Para 2019, a informação foi obtida diretamente com a Proeg.

Fonte: Anuários estatísticos da UFPA. 
Elaboração dos autores.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

3.320
2.490

4.480
3.760 4.330 4.573 4.510

5.290 4.805 5.036
6.082

7.606
6.618 6.905 7.368 7.143

DISCENTES FORMADOS - GRADUAÇÃO

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

1.666

2.561
2.032

2.523
3.165

2.583

3.615

4.924
4.264

4.033
3.610

3.370

4.598
4.240

6.885

6.306

PESSOAS NO PS 2020 
ALCANÇARAM A NOTA DE 
INGRESSO NA UFPA, MAS 
NÃO FORAM CLASSIFICADAS

39.258
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 O grau de representatividade da capacidade de oferta da UFPA em nível de graduação pode 
ser visualizado como base na tabela a seguir. Assim, entre 2002 e 2017, o crescimento do número 
de cursos e vagas ocorrido na região Norte muito se deve à participação da UFPA nesse incremen-
to. Em relação ao número de cursos, a taxa de crescimento da UFPA foi maior do que o ocorrido 
na região Norte, elevando sua participação na região de 36,8% (2002) para 40,52% (2017). Quanto 
ao número de vagas, a contribuição da UFPA para o crescimento no período também foi muito 
expressiva, mas em menor intensidade que a taxa de expansão da região, caindo sua participação 
relativa de 26,8% (2002) para 21,3% (2017).

Fonte: INEP, 2018; Brasil, 2014, conforme Fonaprace/Andifes, 2018 e UFPA. Relatório de Gestão da UFPA 2002 e 2017. 

¹Número estimado.

²Considera apenas as vagas nos cursos extensivos: Regulares: capital 4.077 e interior 2.238; Especial (Quilombolas e Indígenas): capital 388 e interior 1.586.

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ACADÊMICOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
UNIVERSIDADES FEDERAIS POR REGIÃO – 2002 E 2017

REGIÃO

Norte

UFPA

Part %

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

TOTAL

2002

478

176

36,8

583

430

286

270

2.047

2002

16.755

4.500

26,86

33.587

32.509

17.152

13.260

113.263

2017

38.900

8.2892

21,30

121.975

117.669

72.078

42.928

393.550

2017

617

2501

40,52

1.254

1.254

905

541

4.571

Δ %

29,1%

42%

-

115,1
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Um dos indicadores mais expressivos do crescimento e da importância acadêmica da UFPA 
pode ser visualizado pelo aumento de discentes em cursos de pós-graduação stricto sensu (douto-
rado e mestrado) e, também, lato sensu (especialização), número que cresceu de forma exponen-
cial especialmente entre os anos de 2000 e 2019. 

Em 1990, eram 750 alunos, dos quais 430 em pós-graduação latu sensu, e alcançamos 10.024 
discentes pós-graduandos ao todo em 2019. Mas em 2018, o total de alunos de mestrado (4.797) e 
doutorado (2.442) era superior ao montante de 2019. Isso já é um reflexo da política de redução de 
verbas dos últimos anos, e particularmente do corte de bolsas para a pós-graduação no primeiro 
ano do governo Bolsonaro. 

DISCENTES DE PÓS-GRADUAÇÃO - UFPA

Fonte: Anuários estatísticos/UFPA e relatórios de gestão/UFPA. Elaboração dos autores.
Residência médica inclui residência médica e residência médica multiprofissional
Obs.: a Ufopa (2009) e a Unifesspa (2013) foram criadas a partir de desmembramentos de campi da UFPA, sendo transferida para elas parte da 
comunidade da UFPA.
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Em 1998, os cursos de pós-graduação stricto sensu eram 27 (21 de mestrado e 7 de 
doutorado). Em 2018, havia 89 programas de pós-graduação stricto sensu, 21 a mais que em 2014. 
Em 2019, totalizamos 92 cursos de mestrado e 47 de doutorado, abrigados em 98 programas de 
pós-graduação.

O aumento do total de discentes pós-graduandos é consequência da política de qualificação 
docente (e do esforço desses profissionais) e do crescente número de programas de pós-graduação 
stricto sensu criados, e tem como resultado derivado desse processo o enorme crescimento dos 
projetos de pesquisa em andamento, de teses e dissertações defendidas e de publicações em revistas 
qualificadas. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Residência médica

Especialização

Mestrado profissional

Mestrado acadêmico

Doutorado

Fonte: Anuários estatísticos da UFPA. Elaboração dos autores.

Em 2019, havia um programa de doutorado profissional. Foi somado ao doutorado acadêmico.
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Em 2019 foram 1.210, dissertações e 385 teses defendidas, em comparação às 137 disserta-
ções e 7 teses defendidas em 1998. Além disso, em 2018, o corpo docente e técnico-administrativo 
somou 6.079 artigos publicados em periódicos qualificados, segundo a Propesp (RELATÓRIO DE 
GESTÃO UFPA, 2018).15 Em 2019, foram 7.053 artigos, livros e capítulos de livros (RELATÓRIO 
DE GESTÃO UFPA, 2019).   

A participação relativa da UFPA em número de programas de pós-
-graduação stricto sensu em nível de doutorado e mestrado na região Norte, 
como pode ser visualizado no gráfico a seguir, permite constatar o seu grau 
de importância na região. Assim, embora decrescente, essa evolução entre 
os anos de 1998 e 2017, em virtude da entrada de programas de outras instituições no sistema ao 
longo do tempo, a UFPA possuía, em 2017, 45,68% dos programas com oferta de doutorado na 
região e 31,33% dos programas em nível de mestrado.  

PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 
EM 2019

TESES E DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS*

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

7 19
26 28

55
71

94

170
219

292

352 385

137 138
246 249

426 529 599
812 856

1.064
1.228 1.210

Dissertações

Teses

Fonte: Anuários estatísticos da UFPA. Elaboração dos autores.

* Em alguns anos, a somatória pode ser com títulos (mestre e doutor) outorgados.

__________________

15 O Anuário Estatístico da UFPA de 2019 afirma que, em 2018, foram 3.258 artigos publicados em periódicos, 532 capítulos de livro 
e 169 livros publicados, afora resumos em anais de eventos e artigos de opinião, entre outros.

4.994 artigos

1.837 capítulos 
de livros

222 livros
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA UFPA NOS MESTRADOS E DOUTORADOS

Fonte:  GeoCapes. Elaboração dos autores. 
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 Em 2018, havia 1.486 projetos de pesquisa em execução na UFPA. É um número expressivo, 
mas ele é ainda maior. Cada estudante de mestrado e doutorado só conclui seu curso após defen-
der a dissertação ou Tese, que são produtos de uma intensa investigação científica. Afora isso, exis-
tem projetos em atividade, mas não registrados. Se somarmos tudo, teremos aproximadamente 9 
mil projetos de pesquisa em execução no ano em questão.

Em 2018, havia 1.486 projetos de pesquisa formalmente registrados na UFPA. Isso represen-
tou um crescimento de 195% em 10 anos. 

De acordo com o CNPq, o número de grupos de pesquisa da UFPA cadastrado no Diretório 
de Grupos de pesquisa (CNPq) cresceu de 100 no ano 2000 para 473 em 2014. Nesse período, a 
participação relativa nacional da UFPA evoluiu de 0,9% para 1,3% em 2014. A posição relativa 
regional em 2014 indica uma participação relativa de 22,87% para a região Norte e 15,92% consi-
derando a inclusão dos estados do Maranhão e Mato Grosso, ou seja, a contribuição em relação à 
região Amazônica.

PROJETOS DE PESQUISA EM EXECUÇÃO

Fonte: Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. Elaboração dos autores.
Não foi encontrado o registro de projetos de pesquisa de 2000. Por isso, usou-se a média dos dois anos anteriores e posteriores. O número de 2019 foi 
repassado diretamente pela Proplan.
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A UFPA também vem construindo uma competência importante e reconhecida no meio 
acadêmico em certas áreas estratégicas para a região, como em biodiversidade e biotecnologia. 
Uma iniciativa importante foi a criação, em 2018, do Centro de Estudos Avançados da Biodiversi-
dade da Região Norte, localizado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, em Belém. A experti-
se nessas áreas também deriva da instalação de cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, 
como mencionado abaixo. 

Fonte: 
Diniz et al. 2017.
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Especificamente em relação à extensão universitária, a resolução nº 7, de 18 de dezembro de 
2018, do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Supe-
rior, ao tratar desse tema, estabelece que:

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e 
à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, 
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições 
de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

Em consonância com a resolução do MEC, a resolução nº 3.298/2005 do Consepe/UFPA, 
em seu Art. 1º, define a extensão universitária como um conjunto de atividades que conforma um 
processo educativo, científico e cultural, e que se articula indissociavelmente ao ensino e à pesqui-
sa (portanto, ao tripé estabelecido na Constituição Federal e no Regimento Geral da UFPA). 

O mesmo artigo determina ainda que a extensão se realiza por meio de ações concretas e 
contínuas, objetivando alcançar uma relação transformadora entre sociedade e universidade.  

A UFPA, ao longo de sua trajetória, construiu uma competência muito significativa e um 
grande envolvimento no relacionamento com diversos segmentos da sociedade civil organizada, 
atendendo demandas sociais de entidades de classe, organizações não governamentais, movimen-
tos sociais, contingentes socialmente vulneráveis, entre outros. 
A forma como se materializa esse relacionamento ocorre pelos 
serviços prestados à comunidade e pelas ações e atividades de 
seus programas e projetos de extensão. 

Em 2019, a UFPA possuía 725 projetos e 53 programas de 
extensão em execução, totalizando 778, com atividades variadas 
e públicos diferenciados, perfazendo, nesta data, mais de 113 
mil pessoas atendidas. Os atendimentos à população ocorrem 
diretamente na comunidade ou nos diversos espaços criados 
dentro da própria Universidade e que abrigam os projetos e pro-
gramas. É o caso de laboratórios, clínicas médicas e núcleos de 
atendimento ao cidadão, entre outros.

Todos esses números não seriam possíveis sem a parti-
cipação efetiva da população universitária, em particular de sua força de trabalho, composta por 
docentes e técnico-administrativos. A esses deveríamos somar aqueles que também constroem a 
UFPA, ainda que formalmente estejam no mercado informal (vendedores de lanches, por exem-
plo) ou vinculados a outras empresas (terceirizados de limpeza e vigilância, por exemplo).

PESSOAS ATENDIDAS NAS 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM 2019

113.115

PROJETOS E PROGRAMAS DE 
EXTENSÃO EM EXECUÇÃO 2019

778
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 Formalmente, a UFPA dispõe de uma força de trabalho composta por servidores docentes 
e técnico-administrativos. Em 1990, eram 1.928 técnico-administrativos e 1.689 docentes, e em 
2019, somaram 2.539 e 2.993, respectivamente. O crescimento exponencial de vagas no vestibular, 
na graduação e na pós-graduação não foi acompanhado de igual expansão no número de traba-
lhadores e trabalhadoras da UFPA. Desse modo, ocorreu um aumento da carga de trabalho física 
e mental destas duas categorias, particularmente dos docentes.

DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFPA

Fonte:  Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA.
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2.1382.216
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EVOLUÇÃO DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR

Fonte:  Anuários estatísticos UFPA.

Em 2011 e alguns anos seguintes, a somatória de professores substitutos inclui docentes temporários - Reuni, segundo portarias MEC nº 1.481 de 
07/10/2011, nº 1.021 de 15/08/2012 e nº 3/2012. Em 2017 e 2018, foram incluídas as situações funcionais: professor temporário, contratados por 
meio do Programa Mais Médicos e exercício provisório.
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Da força de trabalho total (docentes e técnico-administrativos), 302 servidores se autode-
clararam negros (6% do total) e apenas 12 indígenas – um perfil que não corresponde ao de nossa 
sociedade. Neste aspecto, muito ainda há que ser conquistado.

FORÇA DE TRABALHO TOTAL POR ETNIA 2018

FORÇA DE TRABALHO SEGUNDO O GÊNERO

Fonte:  SIGRH/UFPA. Elaboração Relatório de Gestão 2018.

Fonte:  SIGRH/ Relatório de Gestão da UFPA 2018. Elaboração dos autores.
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REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR

Fonte:  Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. 

 No caso específico dos docentes efetivos de ensino superior, há uma mudança importante 
na sua composição. Em 1990, apenas 56,40% estavam sob o regime de trabalho de dedicação ex-
clusiva (aqueles que somente trabalham na UFPA). Em 2018, esse percentual subiu a 81,15%, o que 
significa maior tempo de dedicação à universidade, gerando condições para elevar seus indicado-
res de produtividade e qualidade. Na educação básica, técnica e tecnológica, 85% são dedicação 
exclusiva, 14% estão no regime de 40 horas (semanais) e 1% no regime de 20 horas (semanais).

1990
20 HORAS

16,9%

40 HORAS
26,7%

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA
56,40%

2018
20 HORAS

2,66%

40 HORAS
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O mesmo aconteceu com a qualificação de seu corpo de técnico-administrativos e de do-
centes. Em 1990, apenas 139 docentes (9,47%) tinham doutorado. Em 2019, esse percentual saltou 
para 76,89%. Em 2018, na educação básica, técnica e tecnológica, 66% dos docentes têm mestrado 
ou doutorado. Entre os técnico-administrativos, esse percentual é de 20%.  

PROPORÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS DE ENSINO SUPERIOR 
DE ACORDO COM A TITULAÇÃO

Fonte:  Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA. Elaboração dos autores.

Fonte:  Anuários estatísticos e relatórios de gestão da UFPA
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A expressiva qualificação alcançada por seu corpo docente 
e o enorme crescimento do número de cursos e estudantes de 
pós-graduação, de projetos de pesquisa e de publicações não fo-
ram acompanhados pelo reconhecimento salarial de modo a ter 
uma carreira docente que valorize o trabalho de professoras e 
professores (ao que se inclui técnico-administrativos). 

Entre 1990 e 2018, o número de estudantes de graduação 
cresceu 168%; a oferta anual de vagas no vestibular, 196%; dis-
centes formados na graduação anualmente, 313%; mestrandos, 
1.488%; doutorandos, 13.467%; e teses e dissertações defendidas, 
997%. De 1991 a 2018, os projetos de pesquisa em execução cres-
ceram 614%. Enquanto isso, o corpo docente efetivo do ensino 
superior aumentou somente 68% (1990-2018). 

DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
TÉC. TECNOLÓGICA POR TITULAÇÃO

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
POR ESCOLARIDADE

EM 1998, HAVIA 
APENAS 01 (UM) 
DOUTOR NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, TÉCNICA E 
TECNOLÓGICA. EM 2019, 
ERAM 56 DOUTORES E 
DOUTORAS.

56

Fonte:  SIGRH/Relatório de Gestão da UFPA 2018. 
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Acontece que, mais estudantes de graduação e pós-graduação, assim como orientações, 
concorrência a editais, projetos de pesquisa e publicações, exigem esforço maior de professoras e 
professores, sobrecarregando esses profissionais. É verdade que cresceu também o percentual de 
professores em regime de dedicação exclusiva, ou seja, com tempo maior para a Universidade, mas 
isso não é suficiente para minimizar a sobrecarga que continua crescendo sobre os docentes. Deste 
modo, docentes das instituições federais de ensino trabalham muito além de sua carga horária 
formal de trabalho. Feriados, sábados e domingos se tornaram extensões dos dias úteis semanais. 
Isso gera até mesmo limitações nas relações familiares e círculos de amizade, afora a saúde física 
e mental.

A isso se soma a política do governo federal (por meio do MEC e das agências de fomento à 
pesquisa), que é reproduzida pelas administrações superiores, de intensificação do trabalho docente 
e pressão pelo produtivismo. A cada período, a progressão na carreira docente é acompanhada de 
maiores exigências (como se isso não fosse um direito e como se já não vivêssemos constantemente 
sendo avaliados). Resultado: os melhores indicadores de produtividade e qualidade são 
acompanhados de maior adoecimento docente. Infelizmente, governo federal e administrações 
superiores desconsideram ou minimizam esse fato.

ACERVO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFPA - 2017

Livros e obras de 
referência 216.775

3.631

13.400

85.408

319.214

462.398
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871.441
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TOTAL

Outros2

Tipo de material Biblioteca Central Bibliotecas setoriais Total geral

68.411

3.631

13.400

31.080

116.522

Títulos

Campus Belém Outros Campi

104.005

0

0

41.777

145.782

Títulos

44.359

0

0

12.551

56.910

Títulos Títulos

201.626

7.435

14.140

223.329

446.530

Exemplares

156.850

0

0

142.956

299.806

Exemplares

103.922

0

0

21.183

125.105

Exemplares Exemplares

Fonte:  Sistema Pergamum/Anuário Estatístico da UFPA 2018. Elaboração dos autores.

(1) Eneida de Moraes, Roberto Santos e outros.

(2) Periódicos, teses, mapas, obras raras, filmes, fotografias, CD-ROMs, fitas VHS, partituras etc.
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Ainda que não plenamente satisfatório em 
relação às demandas de seu corpo docente e dis-
cente, o sistema de biblioteca da UFPA soma 37 
bibliotecas e um acervo que conta com 975 mil 
exemplares de livros e outros materiais abertos à 
comunidade.

Os serviços de saúde são importantíssi-
mos, em particular por atender, com profissio-
nais especializados e altamente qualificados, 
uma enorme parcela da população desvalorizada 
pelas políticas governamentais – que priorizam 
banqueiros e ricos.

Em 2018, os dois hospitais da Universidade 
realizaram 221.568 consultas e 4.460 cirurgias. A 
clínica de odontologia realizou 84.639 procedi-
mentos (consultas, restaurações etc.). O que seria 
dessa população sem a UFPA?

ERA A QUANTIDADE DE BIBLIOTECAS 
NA UFPA EM 2019, COM UM ACERVO 
DE 975.250 EXEMPLARES

37

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA 
CLÍNICA DE ODONTOLOGIA EM 2018

84.639

CONSULTAS EM 2018 NOS 
HOSPITAIS DA UFPA

221.568

ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS DA UFPA – 2018

Hospitais Cirurgia Consultas (1) Internações Exames (2)
Outros 

procedimentos

1.943

2.517

4.460

135.327

86.241

221.568

3.105

1.167

4.272

722.506

22.041

744.547

233.339

41.002

274.341

HUJBB (Barros Barreto)

HUBFS (Bettina Ferro)

TOTAL

Fonte:  Anuário Estatístico da UFPA 2019 e Relatórios de Gestão da UFPA 2018. Elaboração dos autores.
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ORÇAMENTO APROVADO UFPA 2018, EM REAIS

Orçamento total/despesas 

Capital

1.632.721.722,15

48.981.917,53

100%

3%

Correntes 1.583.739.804,62 97%
   Pessoal 1.267.726.315,00 77,64%

Ativos 732.140.776,00 44,84%
Aposentados (1) 360.405.795,00 22,07%

Outras despesas correntes 316.013.489,62 19,36%

Fonte:  Anuário estatístico da UFPA 2019 e Relatório de Gestão 2018. Elaboração dos autores.

Todos os percentuais são em relação ao orçamento total.

Aparentemente expressivo também é o seu orçamento, mas 77,64% é destinado a despesas 
com pessoal (ativos, pensionistas e aposentados), para os quais a Universidade, ainda que quisesse, 
não tem como alterar significativamente. As despesas correntes somam 19,36%, em grande medi-
da com recursos para manutenção cotidiana (material de consumo, energia, luz, vigilância e con-
servação, entre outros). O que resta para investimento (construção de prédios, equipamentos para 
laboratório e despesas similares) corresponde a somente 3%. Os recursos captados têm crescido 
bastante, mas não fazem frente às necessidades orçamentárias, que constitucionalmente deveriam 
ser cumpridas pelo Estado brasileiro.

Pode-se afirmar que a expansão da Universidade tem ocorrido apesar da forte limitação 
orçamentária, mais intensa a partir de 2014. Isso destaca ainda mais o papel cumprido por seus 
trabalhadores e trabalhadoras.
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A Universidade Federal do Pará, pela sua condição de maior instituição de ensino e 
pesquisa da Amazônia, tem ganhado um espaço crescente em sua internacionalização. Isto pode 
ser constatado, por exemplo, na evolução do número de acordos internacionais ao ano que a 
Universidade vêm estabelecendo nos últimos 25 anos. Vejamos o gráfico a seguir: 

Fonte:  Relatório de Gestão UFPA 2018. Dados até novembro de 2018.

O índice é a relação entre o total de recursos captados e Outros Custeios de Capital (OCC).

METAS E DESEMPENHO DO ÍNDICE DE CRESCIMENTO 
DOS RECURSOS CAPTADOS

Desempenho

Meta

2014

16%
16% 16,5%

22% 17%

17% 20%
25%

30%

50%

82%

2016 2018 2020 2022 2024 2026

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVOS ACORDOS 
INTERNACIONAIS DA UFPA POR ANO

PAÍSES MANTINHAM 
COOPERAÇÃO COM 
A UFPA EM 2018

38

Fonte:  Prointer/UFPA, 2019.

1993

2005

2013

2018

2 17
26

38
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Fonte:  Prointer/UFPA, 2020.

ACORDOS INTERNACIONAIS DA UFPA VIGENTES EM 2018

África do Sul 2
Alemanha 19
Angola 1
Argentina 6

Bélgica 4
Brasil 8
Cabo Verde 6
Canadá 4

Chile 3
China 3
Colômbia 6
Costa Rica 1

Cuba 3
Dinamarca 1
Equador 4
Espanha 24

281 ACORDOS

Estados Unidos 30
Finlândia 2
França 44
Gales 1

Guiana 
Francesa 6
Holanda 1
Honduras 1

Índia 1
Inglaterra 2
Itália 20
Jamaica 1

Japão 1
México 3
Moçambique 2
Noruega 4

Suécia 1
Suriname 1
Venezuela 1
Paraguai 1

Peru 2
Portugal 58
República Tcheca 1
Suíça 2

Como pode ser visualizado no gráfico, a UFPA firmou dois novos acordos internacionais em 
1993 e em 2018, esse número saltou para 38. Atualmente, afora o próprio Brasil e a Guiana Fran-
cesa (território da França na América do Sul),  a UFPA possui cooperação com 38 países e conta 
com 281 acordos internacionais em vigor (PROINTER/UFPA, 2020).

Importa dizer que esses acordos envolvem pesquisas conjuntas, mobilidade de docentes e 
discentes, parcerias na realização de eventos acadêmicos internacionais, programas de aprendiza-
gem em línguas estrangeiras, entre outros. 
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 Um outro indicador do crescimento do grau de internacionalização da UFPA é a crescente 
realização de eventos internacionais e nacionais, que contam com a participação de acadêmicos 
de outros países.

LOCALIZAÇÃO DOS PAÍSES COM OS QUAIS A UFPA 
MANTÉM ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Fonte:  Prointer/UFPA, 2000. Elaboração dos autores a partir da plataforma Bing.
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Além de todos os dados até aqui apresentados, em 2018, a UFPA registrou 42 patentes e 
firmou 32 convênios com instituições diversas (ICMBio, Caixa Econômica Federal, Valec S.A., 
prefeituras, Sectet, MPF e outras). São números expressivos.

Segundo índice de universidades empreendedoras, como apresentado em Neves e Manços 
(2016), a partir de seis eixos (cultura empreendedora, extensão, inovação, infraestrutura, interna-
cionalização e capital financeiro), a UFPA ficou ranqueda em 12º lugar entre as maiores universi-
dades do Brasil, destacando-se, em particular, no eixo cultura empreendedora, em que ficou em 6º 
lugar, e extensão, no qual a UFPA ficou em 9º lugar. 

Essa é a Universidade Federal do Pará. Para quem ainda não a conhecia, muito prazer! Ve-
nha para a luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referen-
ciada. Continuamos afirmando com todas as letras que educação pública é um direito de todos e 
dever do Estado.
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Com a eleição e posse de Jair Bolsonaro na Presidência da Repúbli-
ca, as universidades públicas viraram alvo de ataques diretos do 
governo e de seus representantes. Incomoda ter uma instituição 

em que parcela expressiva da mesma desenvolve a crítica social e se co-
loca ao lado do povo pobre, buscando superar as contradições sociais do 
país. Para isso, temos que enfrentar os interesses dos banqueiros, grandes 
proprietários e dos demais ricos, exatamente a quem o governo serve.

Paulo Guedes, ministro da economia, chamou os servidores públi-
cos de “parasitas” e, por meio da reforma administrativa, quer demitir e 
cortar salário dos servidores – e logo ele, que fez fortuna especulando no 
mercado financeiro.

O ex-ministro da educação, Abrahan Weintraub, que comparou 
os docentes a “zebras gordas”, afirmou que, nas universidades federais, 
ocorre “uma destruição de dinheiro gigantesca. São bilhões e bilhões de 
reais que, todos os anos, são jogados na privada” (GAZETA DO POVO, 
2019).  Certamente e lamentavelmente, ele não conhece a universidade 
pública.

Não bastasse isso, buscando desmoralizar a instituição, irresponsa-
velmente ele afirmou que há produção de drogas sintéticas e plantações 
de maconha nas universidades públicas: “mas não são três pés de ma-
conha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de 
ter borrifador de agrotóxico” (UOL, 2019).  Ele não apresentou provas, a 
não ser supostas matérias que colheu na internet. Diante disso, a Adufpa 
formalmente enviou ao ministro um convite para que viesse conhecer a 
UFPA, pois dadas as suas declarações, terminantemente ele não sabia o 
que era uma universidade pública.
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As asneiras do então ministro vieram acompanhadas de ações que 
atacaram profundamente as universidades públicas. Ao dizer que essas 
instituições são antros de “balbúrdia”, ele determinou, em 2019, o blo-
queio de 30% das verbas das mesmas. O governo ainda cortou bolsas de 
mestrado e doutorado e determinou o fim da escolha de reitor e demais 
cargos de direção pela comunidade universitária (forte ataque à demo-
cracia e à autonomia universitária, assegurada no Art. 207 da Constitui-
ção Federal). A isso se somou a reforma da previdência, que alongou o 
tempo de trabalho necessário para conseguirmos a aposentadoria e di-
minuiu o benefício que será recebido.

Mas o mais ambicioso projeto especificamente contra as universi-
dades federais é o Future-se. Por meio dele, o governo pretende passar 
para instituições privadas (as “organizações sociais”) parcela expressiva 
dos recursos orçamentários e patrimoniais das universidades públicas. 
Busca fazer com que elas corram atrás do mercado para se sustentar, reti-
rando a responsabilidade do Estado brasileiro. É o avanço da privatização.

Weintraub não resistiu e perdeu o cargo de ministro, mas an-
tes tratou de fugir do Brasil, procurando abrigo nos EUA. Seu 
quase sucessor acabou evidenciando papel de farsante, na 

medida em que anunciava ter mestrado e doutorado (entre outros), e 
não tinha. O quase sucessor seguinte nem sequer assumiu. Em seguida, 
foi nomeado um pastor evangélico, vinculado aos tubarões do ensino 
privado superior – aqueles que ganham milhões cotidianamente com a 
mercantilização da educação. Isso demostra o total descompromisso do 
governo com a educação brasileira, particularmente com o ensino pú-
blico – em verdade, é mais do que isso: trata-se de tentar desestruturar o 
sistema federal de ensino. Mas, independente de quem estiver no cargo, o 
fato é que, se permanecerem governos conservadores ou de ultradireita, 
continuaremos sendo perseguidos.

O que presenciamos não é um ataque a professores e professoras de 
esquerda, “doutrinadores”, estudantes militantes ou mesmo a sindicatos 
radicais, mas sim uma agressão à instituição, à universidade pública (e à 
ciência) por tudo o que ela representa em termos sociais, de pensamento 
crítico e valores democráticos. Incomoda muito o grande envolvimento 
social de estudantes, docentes e técnico-administrativos.

DOS CURSOS COM 
NOTA MÁXIMA NO 
ENADE/2019 ESTÃO 
NAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS, 14,5% 
NAS ESTADUAIS, 0,5% 
NAS MUNICIPAIS E 
18% NAS PRIVADAS

67%
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Os dados que sistematizamos até aqui demonstram que a universi-
dade pública, e em particular a UFPA, é importantíssima para a 
sociedade paraense, amazônida e brasileira. Não é por outro mo-

tivo que levantamos o Brasil contra os cortes de verbas em 2019, fazendo 
o governo recuar, e continuamos resistindo ao achatamento salarial, ao 
projeto Future-se e a outros ataques, que estão assentados em um con-
junto de assertivas falsas acerca da capacidade institucional das universi-
dades públicas brasileiras. Estamos na luta. Não desistiremos. Acredita-
mos que a esperança ainda vai efetivamente vencer o medo. 

A UFPA é um enorme patrimônio do estado do Pará, fruto da 
construção coletiva com a sociedade paraense e do esforço de funcio-
nários públicos comprometidos com o seu crescimento institucional e 
com o retorno à sociedade. Um exemplo mais recente desse engajamento 
social foi a disponibilidade de profissionais e das dependências da insti-
tuição ao combate à pandemia da COVID-19. 

Além do atendimento aos pacientes nos hospitais universitários, 
o Laboratório de Genética Humana e Médica foi utilizado na testagem 
dos exames de COVID-19, mais especificamente amostras de RNA, o 
RT-PCR (Real Time – Polimerase Chain Reaction). Foram ofertados ser-
viços de teleatendimento psicológico e de esclarecimento da população 
sobre a doença. Equipamentos e utensílios (IPIs) para os profissionais 
dos hospitais públicos do Pará foram produzidos por alguns dos labo-
ratórios da Universidade, além da realização de pesquisas que docentes 
e pesquisadores da UFPA estão conduzindo sobre a pandemia, tanto na 
área clínica, epidemiológica, como na social.

Nós plantamos conhecimento e democracia. 

Esperamos colher uma sociedade justa, fraterna 

e igualitária. Junte-se a nós!
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A Associação dos Docentes da UFPA foi fundada em 1979, em ple-
na luta contra a ditadura empresarial-militar brasileira. Desde en-
tão, organizou diversas greves e outros processos de mobilização 

em defesa do salário e da carreira dos docentes. 

Mas foi além, sendo parte ativa da luta pela redemocratização do 
país. Está ao lado de outros trabalhadores e trabalhadoras (seja do campo 
ou da cidade), dos movimentos de periferia, das chamadas “minorias”, 
de estudantes, além dos demais servidores públicos, dos quais é uma das 
lideranças organizativas.

Em 1981, fez parte da fundação da Associação Nacional dos Do-
centes de Ensino Superior, e quando a Andes, em 1988 se transformou 
em Sindicato Nacional (Andes-SN), a Adufpa se tornou sua seção sindi-
cal. Foi parte constitutiva da CUT e atualmente constrói a CSP Conlutas.

Várias greves e inúmeros outros processos de mobilização foram 
parte decisiva da maior conquista que alcançamos até aqui: a manu-
tenção das universidades federais como instituições públicas, gratuitas 
e com inserção e compromisso social. Muito ainda temos a avançar e 
vamos fazer isso, pois se faltam recursos financeiros e  de infraestrutura, 
não nos falta disposição para a luta.

São mais de quatro décadas de defesa da universidade pública, da 
ciência e da produção científica qualificada e comprometida socialmen-
te. Por isso, a entidade ganhou respeito e reconhecimento local e nacio-
nal. Se você é docente da UFPA e ainda não é filiado à Adufpa, filie-se. 
Assim, você estará fortalecendo a luta em defesa da nossa Universidade 
e dos nossos direitos, afinal, “um mais um é sempre mais que dois” (Beto 
Guedes), e não vamos soltar a mão de ninguém. Venha.
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Defendemos uma universidade dinâmica, com profunda cientificidade e 
com grandes indicadores de produtividade. Queremos mais internaciona-
lização, pesquisas, cursos de graduação, de pós-graduação etc.

Mas a universidade que defendemos é a pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada. É a universidade que tem a cara de todos, mas cada vez 
mais cara de povo: pobres, negros, indígenas, ribeirinhos, LGBTs, moradores de 
periferia, latino-americanos, africanos e outros povos.

Tem que ser uma universidade profundamente comprometida com a defesa 
da natureza, dos povos amazônidas e com a superação de nossas contradições 
sociais. Uma universidade humana.

Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram 
o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros 
formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos 
por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados 
de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu 
pedido é: ajude seus alunos a se tornarem humanos. Seus esforços nunca deverão 
produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só 
são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas.

(Esse texto teria sido encontrado em um campo de concentração nazista da Segunda 
Guerra Mundial)

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz 

e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a 

tua fala seja a tua prática.”

(Paulo Freire)
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