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EDITAL Nº 02/PPGE/2019 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, DE ACORDO COM O Edital nº. 

02/PPGE/2019, e no uso de suas atribuições, torna público a convocação ao procedimento 

administrativo de heteroidentificação dos(as) candidatos negros(as).  

 

1 DA CONVOCAÇÃO E COMPARECIMENTO   

1.1 A convocação se dará por meio do cronograma disponível no Anexo 1 desse edital.  

1.2 Não será permitida representação por procuração de candidatos convocados e não serão 

aceitas justificativas de qualquer natureza para o não comparecimento do candidato.   

1.3 Os(as) candidatos(as) convocados se apresentarão em grupo, no qual serão reunidos para 

apresentação da Comissão e num segundo momento recebidos individualmente para o 

procedimento de heteroidentificação. 

1.4 A comissão de heteroidentificação será composta de 05 (cinco) servidores e estudantes, 

distribuídos por gênero, cor e naturalidade.  

1.5 O procedimento de heteroidentificação será gravado em áudio e vídeo. 

1.6 O(A) candidato(a) deverá apresentar um documento com foto, válido em todo o país. 

 

2 DO RESULTADO  

2.1 Serão deferidas às vagas reservadas a candidatos(as) negros(as) àqueles que assim forem 

aferidos como “preto” ou “pardo” pela maioria dos membros da banca de 

validação/heteroidentificação.  

2.1.1 Aferida a veracidade da autodeclaração, constará o termo “deferido” na divulgação do 

resultado.  

2.2 Será indeferida a concorrência às vagas reservadas a candidatos(as) negros(as) àqueles que 

não forem aferidos como “preto” ou “pardo”, pela maioria dos membros da banca de 

validação/heteroidentificação.  
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2.2.1 Havendo indeferimento constará o termo “indeferido” ao lado do número de inscrição 

do(a) candidato(a) na divulgação do resultado.  

2.3 O resultado preliminar das verificações será publicado no site até o dia 08/04/2019.  

3 DO RECURSO  

3.1 Será assegurado o direito a recurso, ao(à) candidato(a) que tiver sua autodeclaração 

indeferida no procedimento de heteroidentificação.  

3.1.1 O recurso deverá ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente, e ser 

interposto até às 23:59h do dia 10/04/2019, encaminhado para o e-mail: 

selecaoppge@contato.ufsc.br com o assunto: RECURSO E O NÚMERO DE SUA INSCRIÇÃO. 

3.2 A comissão recursal será composta por 03 (três) integrantes distintos dos membros da 

comissão de heteroidentificação.  

3.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para 

fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso 

elaborado pelo(a) candidato(a).  

3.4 O resultado definitivo das aferições será publicado no site até o dia 15/04/2019.   

4 DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.3 As aferições de que tratam este Edital somente serão válidos para efeitos relativos ao 

Edital nº 02/PPGE/2019.  

4.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Edital nº. 02/PPGE/2019. 

  

Florianópolis, 03 de abril de 2019.  

Maria Aparecida Lapa Aguiar 
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ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DE COMPARECIMENTO 

Todos os grupos serão atendidos na sala 111 do Bloco D do Centro de Ciências da Educação 

(CED) - no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade - 

Florianópolis – SC, CEP: 88.040-900, conforme datas e horários dispostos a seguir.   

Os(As) candidatos(as) do Grupo 01 deverão comparecer no dia 05/04/2019, às 09h00min 

 
 
 
 
 
 

GRUPO 1 

INSCRIÇÃO 

20190002812 

20190002918 

20190002649 

20190002896 

20190001784 

20190001782 

20190002560 

20190002953 

20190003154 

20180003239 

20190002835 

20190002627 

20190001556 

20190001888 

20190003304 

20180003408 

 

Os(As) candidatos(as) do Grupo 02 deverão comparecer no dia 05/04/2019, às 10h30min 

 
 
 
 
 
 

GRUPO 2 

INSCRIÇÃO 

20190002428 

20190001877 

20190002644 

20190002458 

20190003336 

20190002824 

20190003052 

20190001669 

20190002937 

20190003337 

20190003158 

20190003075 

20190003321 

20190003181 

20190003177 

 

 



Os(As) candidatos(as) do 

Grupo 03 deverão comparecer no dia 

05/04/2019, às 11h30min 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRUPO 3 

INSCRIÇÃO 

20190001497 

20190001917 

20190003250 

20190002948 

20190003118 

20190003187 

20190003198 

20190001947 

20190003030 

20190003296 

20190001738 

20190003315 

20190003072 

20190003115 


