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Ações Afirmativas na UFPel 

A Coordenações das Ações Afirmativas e Políticas Estudantis (CAPE), vinculada a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/UFPel), é constituída pelo Núcleo de Ações 

Afirmativas e Diversidade (NUAAD) e pelo Núcleo de Apoio a Projetos (NAP). Esta 

Coordenação tem como objetivo a elaboração de projetos que contemplem o Acesso, a 

Permanência, a Conclusão e a Inserção Profissional dos estudantes cotistas, quilombolas 

e indígenas. Além desse, a elaboração de projetos que relacionem ações afirmativas, 

Graduação/Pós-Graduação e Ensino/Pesquisa/Extensão. 

  

Edital de Processo Seletivo Específico 

Conforme Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 e Resolução nº 15 de 07 de maio de 

2015 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE), a 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) torna pública a realização do Processo 

Seletivo Específico para ingresso destinado à seleção específica de candidatos/as de 

comunidades quilombolas e povos indígenas, para o provimento de 10 (dez) vagas em 

10 (dez) cursos de graduação presenciais oferecidos por essa Universidade. O Processo 

Seletivo Específico é executado pela Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso 

(CPSI) e Coordenação de Ações Afirmativas e Políticas Estudantis (CAPE). 

  

II Fórum Sobre Ação Afirmativa das Universidades da Região Sul 

O II Fórum Sobre Ação Afirmativa das Universidades da Região Sul prima por discutir 

as políticas de Ações Afirmativas relativas à lei 12711/12 com enfoque na discussão 

acerca do acesso, permanência e avaliação da mesma. O Fórum constituído em 2014, se 

reunirá e redefinirá a agenda para o próximo ano, bem como, as bases articuladoras 

entre as instituições de ensino federal obstante as suas peculiaridades. Estarão presentes 

os sujeitos envolvidos na política (gestores, docentes, discentes, pesquisadores, 

movimentos sociais) com diferentes metodologias de trabalho (conferências, mesas-

redondas, grupos de trabalho, reuniões paralelas, relatos de experiências). Participarão 

em torno de vinte instituições federais sendo que o núcleo organizador do Fórum é 

UFPel , UFSM, UFRGS, FURG, UFPR e UFSC. 


