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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2016

 Dia do Índio teve um signi-
ficado especial para 72 indí-
genas paraenses integrantes 

da primeira turma do curso de Li-
cenciatura Intercultural Indígena 
da Universidade do Estado do Pará 
(Uepa), que receberam a outorga 
do grau das mãos do reitor da insti-
tuição, professor Juarez Quaresma, 
na manhã de ontem, em cerimônia 
no Hangar Centro de Convenções e 
Feiras da Amazônia. 

Entretanto, para os novos pro-
fessores indígenas, o presente maior 
veio nas palavras do governador 
Simão Jatene - patrono da turma -, 
que garantiu a implementação de 
especializações, mestrados e dou-
torados no modelo intercultural em 
breve na Uepa.

A cerimônia de formatura foi 
planejada no espírito da troca de sa-
beres, com a união do rito acadêmi-
co e das tradições de cada etnia. Os 
formandos Surui Aikewara foram 

os primeiros a entrar no auditório 
principal do Hangar, acompanha-
dos de cantores da aldeia Sororó, 
que lideravam o cortejo na cadên-
cia típica indígena. 

Os Gavião e os Tembé seguiram 
o mesmo protocolo. Em seguida, 
mais uma surpresa para os presen-
tes: alunos do Ensino Básico da et-
nia Gavião cantaram o hino nacio-
nal na língua nativa, emocionando 
os presentes.

O momento da outorga do grau 
também teve suas adaptações. Os 
professores indígenas retiraram 
seus cocares para receber o capelo 
das mãos do reitor, o que simboliza 
a autorização para exercer a Licen-
ciatura. Ao final da cerimônia, hou-
ve o momento de jogar os capelos 
para o alto, que foram imediata-
mente substituídos de volta pelos 
cocares, uma forma dos indígenas 
demonstrarem a valorização dos 
seus costumes e cultura.

Jatene parabenizou a equipe de 
docentes do curso e em especial 
sua coordenadora, professora Joel-
ma Alencar, pela concretização da 
Licenciatura Intercultural. Jatene 
afirmou que pretende apoiar a uni-
versidade na extensão do ensino in-
dígena. “Asseguro que o ensino vai 
continuar. Vêm aí especializações, 
mestrado e doutorado muito em 
breve”, disse.

Porém ninguém demonstrava 
mais felicidade que os próprios no-
vos professores indígenas. “Só te-
mos a agradecer à Uepa pela parce-
ria. Este curso foi muito importante 
para que possamos moldar a edu-
cação básica nas aldeias e trabalhar 
em sala de aula o conhecimento 
tradicional”, resumiu a formanda 
Concita Sompre.

A Uepa passou a ofertar o cur-
so de Licenciatura Intercultural 
Indígena em 2012. Atualmente, a 
graduação é destinada às etnias 

Tembé, Gavião, Suruí Aikewara, no 
território étnico-educacional Ta-
pajós Arapiuns, Wai-Wai e Kaiapó, 
vinculadas aos campi e municípios 

de São Miguel do Guamá, Marabá, 
Santarém, Oriximiná e São Félix do 
Xingu. O curso conta com nove tur-
mas e um total 257 alunos.

UEPA TERÁ MESTRADO INDÍGENA
DIA DO ÍNDIO É FESTEJADO COM FORMATURA DE PROFESSORES INDÍGENAS. JATENE GARANTE IMPLEMENTAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÕES.

 A cerimônia de formatura foi realizada ontem no Hangar
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Notas Explicativas
- Demonstrações Financeiras elaboradas em conformidade com a Lei nº 11.638/07 e a Atos Posteriores; - As provisões para o 
imposto de renda e da contribuição social, são calculadas com base no lucro real às alíquotas de 15% e 9% respectivamente; 
- Em 31 de dezembro de 2015, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 4.225.167 ações 
ordinárias e de 6.774.833 ações preferênciais (2.461.486 ações preferênciais classe A e de 4.313.347 ações preferênciais de 
classe B) totalizando 11.000.000 ações.

Relatório da Diretoria (Valores expressos em Milhares de Reais)
Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes aos períodos findos em 31/12/2015 a 31/12/2014, acompanhados das 
Notas Explicativas. Ficamos à disposição para demais esclarecimentos. Belém-PA, 23 de fevereiro de 2016. A Diretoria

Balanço Patrimonial
Ativo  2015      2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 818 1.053
Impostos a recuperar 153  118
Total do ativo circulante 971 1.171

Não Circulante
Depósitos judiciais 1.772  1.772
Total do ativo não circulante 1.772 1.772

           
Total do Ativo   2.743 2.943

Passivo  2015      2014
Circulante
Fornecedores – 8
Impostos a recolher      –  1
Total do passivo circulante – 9
Não Circulante
Dividendos e juros s/ o capital próprio  1.276  1.276
Total do passivo não circulante 1.276 1.276
Patrimônio Líquido
Capital Social 550 550
Reserva de capital 33 33
Reserva legal 110 110
Reservas lucros   774  965
Total do patrimônio líquido 1.467 1.658
           
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   2.743 2.943

Demonstração de Resultado do Exercício
      2015    2014
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (302) (589)
Despesas tributárias     (9)  –
Prejuizo Operacional antes do
 Resultado Financeiro (311) (589)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (1) (1)
Receitas financeiras     121  314

  120    313
Prejuízo Operacional antes do Imp. de
 Renda e da Contribuição Social (191) (276)
Imposto de Renda e Contribuiçao Social
Correntes –  (24)
Prejuízo do Exercício  (191)   (300)
Prejuízo por Lote de 1.000 Ações (17,43) (27,23)

Demonstração do Fluxo de Caixa
     2015    2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (191) (300)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (35) 123
Depositos judiciais – (1.734)
Investimentos em incentivos fiscais – 40
Aumento (Redução) nos passivos
 operacionais:
Fornecedores (8) 8
Impostos a recolher    (1)   (3)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 operacionais (235) (1.866)
Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Fim do Exercício 818 1.053
Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Início do Exercício 1.053    2.919
Aumento (Redução) Líquido do
 Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa  (235) (1.866)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social      Reserva de Capital      Reserva Legal      Reserva de Lucros      Total

Saldos em 31/12/2013 550 33 110 1.265 1.958
Prejuízo do exercício        –  –  –  (300)  (300)
Saldos em 31/12/2014 550 33 110 965 1.658
Prejuízo do exercício        –  –  –  (191)  (191)
Saldos em 31/12/2015 550      33      110      774      1.467

A Diretoria
Luiz Claudio Simão Bento Junior – CRC nº 1SP 290.195/O-1
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