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EDITAL 158/2017 PROEN 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE 
COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA NA SELEÇÃO INGRESSO 

PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFMA 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, 

com fulcro no artigo 32 da Lei 9.784/1999, no uso da competência delegada pela Portaria 

293/2017 GAB/REIT, considerando a necessidade de ampla discussão para a definição de 

critérios para garantir o integral cumprimento da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

notadamente o preenchimento das vagas reservadas nas políticas de ações afirmativas pelos 

autodeclarados indígenas e diante da relevância da questão, CONVIDA a COMUNIDADE 

ACADÊMICA E A SOCIEDADE CIVIL para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA com a 

finalidade de debater e discutir os CRITÉRIOS DE COMPROVAÇÃO DA 

IDENTIDADE INDÍGENA NA SELEÇÃO INGRESSO PARA OS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UFMA, nos termos do presente Edital. 

1. A Audiência Pública será realizada no dia 10 de outubro de 2017 (terça-feira), das 14h00 

às 17h00, no Auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPGI), 

Campus Universitário do Bacanga, CEB Velho. 

2. A Universidade Federal do Maranhão enviará convites à Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU) e 

Procuradoria Federal junto à UFMA/AGU, os quais terão a palavra assegurada pelo prazo de 

10 (dez) minutos. 

3. As entidades representativas e de apoio às comunidades indígenas poderão solicitar 

inscrição para sustentação oral, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, exclusivamente 

por meio do e-mail audienciapublica@ufma.br. A entidade deve colocar no assunto 

“AUDIÊNCIA PÚBLICA 10 DE OUTUBRO”, informando o CNPJ e dados do 

representante legal. Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para sustentação oral pelo prazo de 

10 (dez) minutos, observada a ordem de inscrição. 
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4. Serão abertas inscrições para membros da Comunidade Acadêmica, cidadãos e entidades 

civis que queiram, mediante sustentação oral, fornecer subsídios, propostas e contribuições 

pelo tempo máximo de 05 (cinco) minutos.  

4.1 A inscrição para sustentação oral será realizada no período de 25 a 27 de 

setembro de 2017, exclusivamente por meio do email audienciapublica@ufma.br.  O 

interessado deve colocar no assunto “AUDIÊNCIA PÚBLICA 10 DE OUTUBRO”, 

informando o nome completo, endereço residencial, número do CPF, número da 

matrícula (caso seja estudante da UFMA), CNPJ e dados do representante legal (caso 

de entidades). Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para sustentação oral pelo 

prazo de 05 (cinco) minutos, observada a ordem de inscrição. 

5. Não serão permitidas manifestações que tenham teor calunioso, discriminatório, injurioso, 

difamatório, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. 

6. Na ausência de qualquer dos inscritos no dia da Audiência Pública, serão chamados os 

constantes do cadastro de reserva, observada a ordem de inscrição. 

7. A Agenda da Audiência, com a respectiva programação, contendo ainda a lista de Inscritos 

para sustentação oral, bem como a relação do cadastro de reserva, será publicada até as 18h00 

do dia 04 de outubro de 2017 (quarta-feira) no site www.ufma.br. 

8. Competirá à Presidência da Mesa da Audiência Pública a decisão dos casos omissos, como, 
por exemplo, desde que observado o tempo disponível, a sustentação oral dos que não se 
inscreverem previamente. 

9. A participação no evento, na condição de ouvinte, independerá de prévia inscrição, 
observada a capacidade do local e as demais regras constantes no presente Edital. 

São Luís (MA), 15 de setembro de 2017. 

 

DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS 
Pró-Reitora de Ensino 

 


