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Referências Cultura Indígena
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A presença indígena na Ufam é expressiva e está 
cada vez mais forte. A primeira turma da Licenciatura 
Indígena coordenada pela Faculdade de Educação 
ingressou em 2008 e a formação é ofertada a 28 etnias, 
dentre as quais Sateré-Mawé, Munduruku, Tikuna, 
Kambeba, Mura e Apurinã.

Em 2009, foi a vez da primeira turma da Licenciatura 
Indígena em 'Políticas educacionais e desenvolvimento 
sustentável', do Instituto de Filosofia, Ciências 
Humanas e Sociais (IFCHS). O curso é realizado em 
São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro 
e Parintins e atende as etnias Tukano, Werekena, 
Kuripako, Tariano, entre outras.

Já na pós-graduação, o Programa de Antropologia 
Social (PPGAS) e a Especialização em Educação 
Escolar Indígena da Faced são os cursos com mais 
discentes indígenas.



Referências Fauna e flora
A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está situada dentro do 3º maior fragmento verde em área urbana 
do mundo e o 1º do país, com quase 7 milhões de metros quadrados. O campus da Ufam abriga uma grande 
biodiversidade de plantas e animais.

Para inspiração da identidade visual dos 111 anos, foram selecionadas algumas espécies da flora, segundo o livro 
“Fauna & Flora da Universidade Federal do Amazonas - A maior biodiversidade do Brasil”, dos organizadores 
Cláudia Guerra Monteiro e Edinbergh Caldas de Oliveira (no prelo). São elas: a embaúba, as palmeiras (mumbaca, 
pupunheira, jacitara, buritizeiro, açaí-do-pará) e o angelim que se destaca logo à entrada da Ufam.

O esquilo, animal utilizado na identidade, segundo o professor Edinbergh, tem um papel fundamental 
no reflorestamento da área verde do campus dispersando sementes, assim como outras espécies de mamíferos 
e aves da Ufam.
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Referências Tecnologia

No quesito inovação e tecnologia, a universidade trabalha para desenvolver um polo com 
habitats de inovação, como parques tecnológicos, incubadoras, empresas júnior e centros 
tecnológicos de práticas de empreendedorismo, fortalecendo a cultura de inovação no âmbito 
institucional e gerando resultados para a sociedade.

A inspiração da identidade visual dos 111 anos veio do Laboratório de Automação Robótica 
Aeronáutica (Lara), inaugurado no ano de 2019. O recinto da empresa Hawk Geo está instalado 
no Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico da Ufam (CDTECH), com foco em 
tecnologias avançadas. 

Segundo o reitor, Sylvio Puga, é uma tecnologia que traz a possibilidade de auxiliar as iniciativas 
da Universidade no combate aos incêndios na Amazônia.



Proposta



• Calendário de mesa



• Calendário de mesa



• Planner



• Wallpaper



• Capa para Facebook
• Foto para perfil



• Capa para Twitter
• Foto para perfil



• Mensagem Expressa



• Assinatura de e-mail



• Banner Portal Ufam
• Imagem fixa



• Bloco de anotações



• Papel A4



• Sacola



• Outdoor


