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NOTA DE REPÚDIO 
   
 Contra a retirada dos cursos de enfermagem e direito do Campus 
Binacional do Oiapoque 
 
 

Aldeia Manga, 23 de Fevereiro de 2021. 
 

A Associação do Povo Indigena Karipuna - AIKA, vem através desta  nota 

compartilhar sua indignação e repúdio quanto a transferência dos Cursos de 

Direito e Enfermagem e o esvaziamento do Campus Binacional do Oiapoque 

para o Município de Santana conforme os ofícios nº 201e nº 202/2021 do 

Gabinete da Reitora da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 

As nossas lideranças tiveram uma grande conquista junto com a comunidade 

oiapoquense com o campus permanente em nosso município veio ofertar 

diverso curso para os nossos acadêmicos indigenas e não indigenas, com o 

campus aqui em nosso município muitos jovens tiveram a oportunidade de 

cursar a nível superior em seu próprio município sem sai ou se afasta da sua 

família esse campus foi e é uma grande conquista para nos que moramos no 

nosso querido e amado Oiapoque Fronteira com  a Guiana Francesa. 

Também no ano de 2018 tivemos outra conquista de implementação da politica 

de ações afirmativas com as reservas de vagas para indigenas e quilombolas, 

onde muitos de nossos indigenas são representantes dos povos indigenas 

Karipuna, Palikur, Galibi Marworno e Galibi Kali’nã ingressaram na vida 

acadêmica, ou seja, na Universidade. 

O campus da UNIFAP aqui em nosso município de Oiapoque é muito 

importante para a população pois é ai que nos se aperfeiçoamos nossos 

conhecimentos, traz também uma atuação qualificada e especifica em varias 

áreas de conhecimentos. Somos contra a transferência dos cursos do Campus 



Binacional, pois com isso vai impossibilita o acesso dos nossos jovens a esses 

estudos, por que é direito conquistado com muita força, coragem e muitas lutas 

das nossas lideranças onde muitos de nos hoje são formados pela 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e a retirada desses cursos vai 

prejudicar não só a população indigena, mas a não indigena também. NÃO A 

RETIRADA DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E DE DIREITO. 

 

Atenciosamente; 

 

 

  

 
 
  

 
DALSON DOS SANTOS 
Coordenador da AIKA 


