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NOTA REPÚDIO AOS ASSÉDIOS NA UFOPA 

 

O Diretório Central dos Estudantes da Ufopa, gestão 2019 - Braços Dados, vem por meio 

desta nota repudiar e cobrar medidas cabíveis a todos os assédios que ocorrem dentro da instituição, 

em especial, a ocorrido na última sexta-feira, 8, para com a estudante indígena, vice-coordenadora do 

Conselho Indígena Tapajós Arapiuns - CITA e liderança indígena Auricelia Arapiuns. Na ocasião a 

estudante foi submetida a assédio por parte de um dos servidores que acompanhavam o reitor da 

universidade em uma conversa sobre a assistência e permanência estudantil indígena na Ufopa, que 

neste ano sofre duros ataques. O servidor expôs a Auricelia, falando sobre sua militância indígena e 

o seu histórico Acadêmicos, que deveria ter um currículo aceitável para poder defender tais direitos, 

é inadmissível tal comparação e suposição, só que defende de verdade os direitos e está na linhas de 

frente das minorias sabe o quanto é difícil conciliar diversas funções, no caso, de estudante, mãe e 

grande guerreira que é a Auricelia. O desrespeito, a fala alterada e sem conhecimento sobre a vida e 

luta indígena mostra o despreparo do servidor para lidar com as questões dos povos tradicionais. 

Nesse sentido, este diretório cobra imediatas medidas para com o servidor que praticou o assédio, 

além de cobrar que os demais casos que ocorrem na universidade possam correr de fato e verdade, 

visto que atualmente as denúncias ficam paradas ou não solucionadas. Por fim, nos solidarizamos e 

nos colocamos a disposição a Estudante Auricelia Arapiuns e ao Diretório Acadêmico Indígena - 

DAIN. 
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