
Campinas, 25 de julho de 2022 

 

  Nos termos do edital de convocação 01/2022, na condição de presidente da 

comissão eleitoral, HOMOLOGO a inscrição da chapa PLURINACIONALIDADE 

NA UNIVERSIDADE E NO BRASIL que se inscreveu nos termos do Edital com os 

seguintes membros: 

1) Presidente;  

Arlindo Baré 

2) Vice-Presidente;  

Aline Kayapó 

3) Primeiro Vice-Presidente:  

Marcela Pankararu  

4) Secretário Geral:  

Karai Mirim 

5) Tesoureiro Geral:  

Geovane Baniwa 

6) 1º Tesoureiro Geral: 

Shelley Tukano 

7) Diretoria de Comunicação 

Alice Pataxó 

8) Diretoria de Assistência Estudantil e Política de Permanência; 

Leo Artikum  

9)  Diretoria de Políticas Educacionais; 

Jaque Tadesco 

10) Diretoria de Universidade Públicas; 

Jakson Kaingang 

11) Diretoria de Faculdades Particulares; 

Jarbas Pankararu 

12) Diretoria de Cultura, Ancestralidade e Ciências  

Kellen Guarani 

13) Diretoria de Relação Institucional e Internacional; 

Gegê Pankararu 

14) Diretoria de Movimentos Indígenas  

Rosangela Kambeba  

15) Diretoria de Mulheres Indígenas  

Suni Kokama 

16) Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ediclei Pataxó 

17) Diretoria de Meio Ambiente, Biomas e Sustentabilidade 

Suliete Baré 

18) Diretoria de Diversidades e Etnias 

Fetxá Guajajara  

19) Diretoria Jurídico e Direitos Estudantis e Indígenas; 

Bruno Pitaguary 

20) Diretoria de Saúde, com a atribuição de propor à Diretoria os planos de sua 

área; 

Seribí Tukano 



21) Diretoria de História, Memória e Ancestralidade, com a atribuição de 

propor à Diretoria os planos de sua área 

Luvan Tukano 

 

 

  Outrossim, a chapa apresentou seu plano de ação para o mandato, qual seja: 

“Nós estudantes indígenas das diversas etnias de todo Brasil, organizados na chapa: 

Plurinacionalidade na Universidade e no Brasil - somos FORA BOLSONARO! 

CONTRA O MARCO TEMPORAL! DENUNCIAMOS O GENOCÍDO INDÍGENA 

EM TODO BRASIL e ANUNCIAMOS a negação das ideais coloniais e o nacionalismo 

ou ideia de nacionalidade dos colonizadores – ideias ocidentais que defendem o modelo 

de Estado-Nação na América Latina, em uma tentativa de forjar uma identidade 

nacional homogênea, deixando oculta a diversidade étnicas dos povos originários, cuja 

ancestralidade atravessam o Brasil de norte ao sul, do nordeste ao sudeste e centro-

oeste. Desse modo, nós estudantes indígenas da chapa: Plurinacionalidade na 

Universidade e no Brasil, nascemos da necessidade de ruptura com relações de 

dominação baseadas na etnia (colonialismo) e de se institucionalizar a diversidade 

cultural do país e reconhecer as diversas etnias de composição plural.  

Nós estudantes indígenas inspirados em nossa ancestralidade histórica, nas lutas do 

passado, na revolta indígena anticolonial, na independência, nas lutas de libertação 

popular, nas marchas e acampamentos indígenas, nas lutas pela demarcação da terra, 

reivindicamos um novo Estado. É fundamental, fazer o debate do plurinacionalismo e 

deixarmos no passado o estado colonial, republicano e neoliberal. Aceitamos o desafio 

histórico da construção coletiva da luta plurinacional, que integra e articula os 

propósitos de avançar rumo a um Brasil mais democrático na garantia da autonomia dos 

povos indígenas. 

Reivindicamos a nossa especificidade e nossa diferença expressa na diversidade plural 

étnica dos povos indígenas presente na universidade que, vivenciam como a maioria dos 

alunos, situações de abandono por parte do estado brasileiro. Nascemos, da inspiração 

do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, da ancestralidade e respeito a 

lideranças indígenas e intelectuais, de nosso lugar como povos originários e estudantes 

indígenas presentes na universidade, sabendo que somente nossa organização, pode 

garantir as conquistas de nossos antepassados, lideranças e intelectuais indígenas que 

possibilitaram, hoje, estamos dentro da universidade.  

Reconhecemos que muitos povos indígenas, ainda estão fora da universidade e do 

ensino superior – por isso proclamamos nosso direito à educação como estratégia 

central de nossa luta pela demarcação de nossas terras, proteção do planeta e garantia 

dos direitos à vida de nosso povo diante da constante ameaça invasora de nossos 

territórios. Por isso, resolvemos construir a União Plurinacional de Estudantes 

Indígenas, sonhamos em ter vida própria, para garantir que as questões específicas dos 

estudantes indígenas na universidade sejam visíveis e atendidas pelo Estado brasileiro. 

Por isso, a chapa Plurinacionalidade na Universidade e no Brasil nasce para: 

 

 

I. Fortalecer o Encontro Nacional do Indígenas (ENEI); 

II. Garantir a desburocratização dos processos seletivos de ingresso dos povos indígenas 

nas universidades pública; 



III. Garantir uma política de vestibulares indígenas em todas regiões do Brasil e com 

acesso as vagas em todos os cursos; 

IV. Reivindicar uma política de permanência com auxílios moradia, bolsa alimentação, 

bolsa acadêmica – Programa Nacional de Permanência dos Estudantes Indígenas; 

V. Auxílio Financeiro Deslocamento para realização dos vestibulares em todo território 

brasileiro; 

VI. Construção de Residência Estudantil Indígena nas Universidade brasileira; 

VII. Construção das Universidade Plurinacional Indígena na relação com os biomas do 

Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pampa, Mata Atlântica; 

VIII. Promover o debate da plurinacionalidade como direito originário da diversidade 

étnica dos povos indígenas em todo Brasil; 

IX. Garantir o amplo debate sobre os direitos estudantis na graduação e na pós-

graduação, nas especificidades de cada etnia. 

 

 

Por isso, apresentamos a candidatura da chapa, que é composta em conformidade com o 

regimento interno do I ENCONTRO PLURINACIONAL DOS ESTUDANTES 

INDÍGENAS e seu respectivo edital de convocação, segue os nomes e respectivas 

diretorias:”  

 

 

  Considerando que foram preenchidos todos os requisitos previstos no edital, 

reitero que está autorizado o inicio da campanha com o pleito previsto para o próximo 

dia 29 de julho nos termos editalícios. 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Luiz Travassos de Azevedo Gonzaga 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 


