
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
A propósito da decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, resultante da Ação Civil Pública, interposta em 2010, pela Procuradoria 

da República em Goiás, na qual se questiona procedimentos do Programa 

UFGInclui, em especial relativos às cláusulas que estabelecem a exclusão ou 

eliminação do vestibular como sanção aos candidatos que tentaram e não 

conseguiram o benefício do referido Programa, esclarecemos que: 

 

O Programa UFGInclui sofreu alterações por meio da Resolução 

CONSUNI nº 31/2012, ofertando somente vagas extras em cada curso de 

graduação, exclusivamente para candidatos indígenas e negros quilombolas, 

oriundos de escola pública, não existindo, portanto, a modalidade de 

concorrência universal e, consequentemente, a possibilidade de 

remanejamento no referido Programa;   

 

A decisão judicial diz respeito essencialmente ao Programa UFGInclui e 

não se aplica ao SiSU – Sistema de Seleção Unificada, que é gerido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e atende à Lei de Cotas; 

 

A decisão, portanto, não atinge a estrutura normativa do Edital 

SiSU/MEC nº 83/2018 e do Edital SiSU/UFG 2019 – Matrícula. 

  

 

Goiânia, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

Reitoria da UFG 

 

 

Fonte: https://www.ufg.br/n/113256-nota-de-esclarecimento 

 

 

 

A Comissão de Heteroidentificação informa: 

 
Prezada/o Candidata/o, fique atento às seguintes orientações: 

 

1 – Candidatos/as negros/as (pretos/as ou pardos/as), Indígenas e 

Quilombolas deverão apresentar a autodeclaração devidamente preenchida, 

devendo ser assinada na presença da Comissão de Heteroidentificação. Caso 

já tenha assinado esse documento, peça para a pessoa de apoio um 

formulário de autodeclaração em branco. 
 

2 – A aferição da condição autodeclarada, será realizada durante uma 

entrevista padrão, que será filmada com a presença do/a candidato/a. Neste 

procedimento, será considerado: 

Para negro/a [preto/a ou pardo/a], somente os aspectos/critérios fenotípicos 

da/o candidata/o; 

Para indígenas, o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena) do/a 

candidato/a ou a declaração de pertencimento à aldeia indígena assinada por 

três lideranças; 

Para quilombolas, os aspectos/critérios fenotípicos da/o candidata/o, a 

declaração da comunidade quilombola e a certidão de autodefinição da 

comunidade quilombola emitida pela Fundação Cultural Palmares. 
 

Será eliminado do processo de matrícula, o/a candidato/a que recusar a 

realização da filmagem para fins da heteroidentificação. 
 

3 – A verificação da autodeclaração será realizada pela Comissão de 

Heteroidentificação. Esta comissão atua na fiscalização da aplicação de 

políticas públicas de Ações Afirmativas na UFG. Todos/as os/as candidatos/as 

autodeclarados/as Negros/as (Pretos/as ou Pardos/as), Indígenas e 

Quilombolas e aprovados/as na reserva de vagas passarão por essa comissão. 
 

4 – O prazo para interposição de recurso contra indeferimento da condição 

autodeclarada está definido no Cronograma (Anexo II) do Edital Nº 01/2019. 

O encaminhamento do recurso deverá ser realizado no endereço eletrônico 

https://sisu.ufg.br/.  



A Comissão de Heteroidentificação informa: 
 

O  que  são  COTAS? 

As cotas são ações afirmativas adotadas para reduzir desigualdades sociais, 

econômicas e educacionais.  O sistema de cotas reserva vagas nas universidades 

públicas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública,  

podendo participar negros/as,  indígenas,  pessoas com deficiência e estudantes de 

baixa renda.  As cotas nas universidades federais tornaram-se lei desde 2012 (Lei 

12.711/12).  A Lei de Reserva de Vagas garante 50% das matrículas por curso nas 

universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a 

estudantes oriundos integralmente do Ensino Médio (1º, 2º e 3º Anos e nos Instituto 

Federais, 4 º ano) público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.  

Os demais 50% das vagas são destinados para Ampla Concorrência. 
 

Como  ingressar  pelas  cotas  na  UFG? 

Na UFG,  é possível ingressar por cotas por meio dos seguintes processos seletivos: 
 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) - gerenciado pelo MEC (Ministério da Educação), 

que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior aos estudantes 

participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que obtiveram nota 

superior a zero na redação.  O candidato deve definir se deseja concorrer a vagas de 

Ampla Concorrência ou a vagas da Lei de Reserva de Vaga. 

Programa UFGinclui - Programa de inclusão específico da UFG que cria, em cada curso 

de graduação da universidade, uma vaga para indígenas e uma vaga para negros/as 

quilombolas, que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública. 

É importante destacar que o processo seletivo UFGInclui para negros/as quilombolas 

e indígenas considera a nota do Enem. 
 

A verificação dos requisitos dos candidatos aprovados pela Lei de Reserva de Vagas 

na UFG é realizada pelas Comissões de Escolaridade, de Acessibilidade, de Análise da 

Realidade Socioeconômica e de Heteroidentificação. 
 

É bom saber... 
Escolas pertencentes ao Sistema S (Senai, Sesi, Sesc e Senac), escolas conveniadas ou 

ainda fundações ou instituições similares (mesmo que mantenham educação 

gratuita) NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino para 

participação na Reserva de Vagas. 

 

O  que  são  COTAS  RACIAIS? 

As cotas raciais são reservas de vagas para grupos étnico-raciais, como as populações 

negras e indígenas,  que sofreram um processo de exclusão ao longo da história do 

Brasil. 
 

Quem  tem  direito? 

Estudantes negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas que estudaram todo o 

Ensino Médio em escola pública. 
 

Como  comprovar? 

Através da autodeclaração e da heteroidentificação. 
 

Autodeclaração é um documento no qual o/a candidato/a se autodeclara negro/a 

(preto/a, pardo/a) ou indígena. 
 

Heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração conduzido 

pela Comissão de Heteroidentificação que consiste   na identificação por terceiros da 

condição autodeclarada. A verificação é realizada por meio de entrevista presencial 

(no caso de candidatos/a autodeclarado/a negro/a (preto/a e pardo/a) e quilombola) 

e análise de documentação (no caso de candidato/a autodeclarado/ indígena e 

quilombola). A comissão leva em conta as características observáveis, os aspectos 

fenotípicos do/a candidato/a. Não será analisado o fenótipo dos familiares, e sim 

apenas do/a candidato/a, em um procedimento que lhe garante o contraditório e a 

ampla defesa. A Comissão de Heteroidentificação busca fiscalizar e garantir a 

aplicação das políticas de ações afirmativas da UFG e evitar fraudes. 
 

É bom saber... 
A “questão  fenotípica”  determinante  para  a identificação  do  (a)  candidato  (a)  

impõe  no  que  concerne  aos  traços  negróides,  características próprias  que  são  

presentes  e  marcantes  na  população  afrodescendente  e  estão  para  além  da 

concentração de melanina na pele. 

 

Mais informações: 

Coordenadoria de Ações Afirmativas – acoesafirmativas.ufg.br 

Comissão de Heteroidentificação da Regional Catalão – ppqi.catalao.ufg.br 

acoesafirmativas.ufg@gmail.com – compadcatalao@gmail.com 
 

Fonte: sisu.ufg.br – Edital nº 01/2019 e anexos 


