DOUTORES
INDÍGENAS
Dra Jesusmery Machado da etnia Tukano e Dra
Leidiane Tembé da etnia Tembé. As primeiras
indígenas formadas no curso de Odontologia da
Universidade Federal do Pará
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•

As Bolsas de estudos dos cursos de odontologia para indígenas
ajudam incluir esses estudantes na Universidade. A formação como
profissionais vão mais além. Tentar resolver as desigualdades não
significa dar as mesmas oportunidades para conclusão de um curso de
Odontologia.

•

Na maioria dos casos esses estudantes chegam de suas aldeias ou
pequenos municípios sozinhos. Ingressam no curso com a mínima
estrutura de moradia, dificuldade para se alimentarem , enfrentam
o preconceito, e se deparam com uma grande diferença cultural
entre seus colegas e professores.

•

Fica inviável a conclusão , ainda mais deparando com listas de

materiais que chegam a 30 mil reais durante os quatro anos do
curso. O índice de indígenas formados nos cursos de Odontologia é
muito baixo , devido todas essas circunstancias.

•

Por esse motivo criamos o projeto Doutores Indígenas.

• Temos como objetivo conseguir ajudar no formação
de futuros Cirurgiões Dentistas indígenas.
Fortalecer as comunidades com esses profissionais,
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sendo exemplos para mais indígenas seguir e trilhar
o mesmo caminho. Dessa forma serão
autossuficientes , e consequentemente
desenvolverão saúde em suas aldeias.

• Criação de um grupo com todos indígenas estudantes de
Odontologia. Dessa forma vamos compartilhar todas as
dificuldades, tirar duvidas e incentivar. A troca de
informações entre eles é fundamental. Também vão se
conhecer, dividir experiencias, e ver que existem outros

Estratégia

parentes com as mesmas as dificuldades.

• Nosso grupo esta formado com 26 estudantes de

odontologia indígenas, participando etnias de todo o
Brasil. O resultado das trocas de informações e apoio
entre eles geram resultados imediatos.
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Ciclos para o sucesso na formação
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Fomentar empresas privadas, instituições, profissionais e
estudantes de odontologia, Atléticas e Diretórios
acadêmicos, professores e conhecidos para nos apoiar
com todas as doações .
Estamos com vinte e seis indígenas cursando Odontologia
em estados de todo o Brasil.
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O formação dos Cirurgiões Dentistas indígenas significa muito
para seus povos. Vão incentivar, serem exemplos em suas

aldeias, retornado e cuidando de seus povos. Serão
autossuficientes, levando saúde para suas regiões.
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DEPOIMENTOS
•

Olá boa tarde, me chamo Rodrigo Wai Wai, sobre minha dificuldade é entender o português escrita nós livros.

•

Me chamo Abílio Quinca, abandonei o meu curso, por falta de recursos e falta de materiais para continuar.

•

Boa noite, me chamo Halex Breno, sou dá etnia Guajajara. Acho que umas das maiores dificuldades são em relação aos materiais. Muitos ficam no caminho por conta disso.
Outro ponto, são pelo fato de não temos um ensino médio a altura. Acho que pra quase todos quando entram na faculdade, tudo é novo. E por isso quase todos temos dificuldade
nas matérias básicas. Por isso acredito que os dois primeiros anos são os mais difíceis pra todos

•

Boa tarde a todos presente, me chamo Thaiane Guarani , minha dificuldade é com os materiais e algumas matérias básicas do primeiro ano, pois na minha visão o curso é uma
boa escolha e muitos não tem condições, assim como eu que não tenho condições. Pois meus pais e meu namorado também não pode me ajudar, mais sempre agradeço a Deus
por mais difícil que seja, eles sempre estão dando apoio para não desistir e isso bom pra mim.
É muito gratificante receber ajuda dos demais, é um prazer estar aqui participando do grupo, pois assim estamos ajudando uns aos outros e agradecer a Deus por estarmos todos
juntos!!

E agradecer a pessoa que teve a iniciativa de ajudar os iniciantes do curso de odonto e ajudar quem não tem condições, que Deus abençoe muito todos nós!!

DEPOIMENTOS
•

Boa noite!! Me chamo Nathalia Apurinã que grande e imenso prazer que é estar nesse grupo e receber esse apoio. Sabemos que é difícil, mas com essa iniciativa e com
intuito de ajudar e nos ajudar é incrível!!! Obrigada de coração

•

Boa noite, me chamo Irene lima. Sou da etnia Baniwa de são Gabriel da cachoeira/Am. Acredito que maior dificuldade pra mim é não ter tido um ensino de qualidade na
aldeia, isso dificulta um pouco aprendizagem no acompanhamento com demais discentes do curso. Além do mais os materiais que são caríssimos, isso acaba nos
atrasando pela dificuldade adquirir os instrumentos para poder acompanhar na clínica.

•

Eu mesma já desisti de disciplina por não ter dinheiro pra comprar o material ,Tainá Guajajara.

•

Boa noite, me chamo Gabriel de Braga Lima, sou da etnia baré de São Gabriel da cachoeira/ Amazonas. Até agora a maior dificuldade que enfrentei foi a falta de
qualidade do ensino que tive na minha região. Pois quando cheguei na ufpa no período básico do curso haviam disciplinas que muito difíci de acompanhar... e agora que
estou indo para a clinica a lista de material e mais um dos desafios, e durante a pandemia a lista que já era caríssima aumentou ainda mais de preço..

Faça a diferença !!
Começamos receber doações de livros, manequim, produtos descartáveis, instrumentais , kits acadêmicos . Precisamos de muito mais!!
Pedimos aos Cirurgiões Dentistas, alunos, profissionais recém formados que apoiem essa iniciativa com materiais da época de faculdade.
Professores nos apoiem com livros , e-books e materiais didáticos.
Atléticas e Diretórios Acadêmicos mobilizem suas faculdades com essas doações. E por ultimo , empresas e Instituições com o que puderem.

Vamos fazer uma lista com todos que ajudaram no formação
dos nossos parentes, e posteriormente uma surpresa !!
Estamos recebendo as doações em nossa sede na cidade de
São Paulo / Avenida Jabaquara 830 sala 2 cep: 04046 – 100.

Contato:
www.doutoresdaamazonia.org.br

drsamazonia@gmail.com

