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“A comissão de verificação é uma responsabilidade de 

gestão de ações afirmativas não pelo que se negligenciou 

a partir da 12711/12 e 12990/14, mas pela emergência de 

um outro patamar de relações sociais em que o corpo 

possa ser desracializado pelo fenótipo tido como 

desvirtuoso em relação à virtude branca. As comissões 

não fazem um julgamento de corpos, mas instauram um 

processo político de acolhimento e recepção aos corpos 

esquecidos, interditados e normatizados pelo racismo”. 

(NUNES, 2018, pág. 29) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Comissão de Heteroidentificação, assim denominada pela Resolução 

CONSUNI Nº 12/2018), inicialmente designada por Comissão de Verificação de 

Autodeclaração pela Resolução CONSUNI Nº 32R/2017, foi criada com o objetivo de 

coibir fraudes no sistema de reserva de vagas para negros (pretos e pardos) e indígenas 

no ingresso em cursos da UFG. A comissão é composta por técnico-administrativos, 

docentes e membros da comunidade externa e conta, ainda, com a colaboração de 

estudantes que, mesmo não sendo membros da Comissão, desempenham importante 

colaboração nas atividades desenvolvidas.  

A Comissão, ao assumir essa denominação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

12/2018, admite que apenas a autodeclaração não é suficiente para definir quem são os 

sujeitos de direito das políticas de cotas raciais, embora este instrumento seja de suma 

importância. Ou seja, a Comissão, adotando critérios de aferição das características 

fenotípicas aparentes, irá verificar se a condição racial declarada pelo candidato condiz 

com sua aparência física. O procedimento de heteroidentificação foi regulamentado pela 

Portaria nº 04, de abril de 2018.  

Para realizar esta tarefa os membros da Comissão passam/passaram por atividades 

de formação específica, de modo a prepará-los para reconhecer a diversidade da 

composição da população negra no Brasil. 

A composição das bancas da Comissão é diversa em gênero e cor/etnia, quando 

possível diversa no quesito naturalidade. 

Durante o ano de 2019, a comissão foi designada pelas Portarias de: nº 1041 de 

25 de fevereiro, nº 4878 de 29 de agosto e nº 6370 de 21 de novembro, conforme processo 

SEI nº 23070.029237/2019-62. 

2 HISTÓRICO  

 

A COMPAD/RC foi criada pelas Portarias nº. 1084 e 1086, de 28/02/2018, com 

o objetivo principal a de atuar nos procedimentos que demandem a autodeclaração para 

uso do sistema de cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e quilombos na graduação 

e pós-graduação.  

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=895962&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000107&infra_hash=af768c8426696fc29ceefc40f8bf0bf1cf0526efdbed6720ea18919c0878602a


Ressalta-se que em setembro do ano de 2017, foi instituída uma COMPAD, 

Portaria nº 4913, de 19/09/2017, com servidores representantes de todas as Regionais da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), para atuar nos procedimentos que demandassem 

a autodeclaração nos cursos de graduação e pós-graduação e, também, nos concursos 

públicos. No entanto, os representantes da Regional Catalão atuaram, especialmente, no 

processo seletivo do curso de Administração Pública/RC, Educação à Distância (EAD), 

porém a atuação dessa Comissão, conforme orientação da Presidência, era para fazer uso 

de entrevista se necessário, quando a Comissão tivesse dúvidas ou não houvesse consenso 

entre os integrantes. Pela configuração e pela baixa demanda de candidatos, o trabalho 

foi considerado tranquilo e não houve indeferimentos nesse processo de matrícula.  

Com a nova demanda do processo de matrícula UFGinclui e Sistema de Seleção 

Unificado (SiSU) 2018 para todos os cursos da UFG houve a necessidade de ampliar a 

COMPAD da UFG. Assim, foram criadas COMPADs em cada regional e nomeada uma 

presidência para cada uma. Nessa direção, no início do ano de 2018 foi instituída outra 

Comissão com representares de várias Unidades e setores da UFCat, a qual vem sofrendo 

alterações na composição ao longo dos anos.  

A mudança de integrantes que compõem a Comissão, na maioria das vezes, é de 

servidores que passam a conhecer o trabalho da Comissão e querem fazer parte das 

atividades desenvolvidas pela Comissão e que querem conhecer e contribuir para as 

discussões da temática étnico-racial na universidade. 

A COMPAD da UFCat tem desenvolvido seus trabalhos e propiciado discussões 

ao longo dos anos. Com isso, a COMPAD/UFCat entendeu que além desse objetivo 

principal, explícito na Portaria de nomeação, outros, também, passaram a ser focalizados, 

a saber:  

 

 assegurar deveres e preservar direitos na aplicação das políticas afirmativas no 

âmbito da UFG;  

 garantir que as cotas sejam utilizadas por quem realmente tem direito a elas;  

 coibir fraudes nos processos.  

 

 Com vistas a cumprir esses objetivos orientadores, no ano de 2019, foram 

realizadas diferentes atividades, além da realização das bancas de heteroidentificação e 

visitas às escolas da região para esclarecer sobre o ingresso na universidade, para os 

cursos de graduação, por meio do sistema de cotas.  



3 BASE LEGAL 

 

A COMPAD/UFCat, quanto à sua operacionalização nos processos que 

demandem a verificação da autodeclaração, com base no documento produzido no I 

Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclaração para Concorrentes às Vagas para 

PPI/PCD, considera que: 

“as políticas de ações afirmativas têm como objetivo a concretização de efetiva 

igualdade de acessos a bens como educação e que tal política se fundamenta nos 

princípios constitucionais da igualdade material (Art. 5º, Caput, da CF) e da igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (Art. 206, Inciso I, da CF)”; 

“o Estado brasileiro se compromete por meio da Constituição da República a 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (Art. 3º, incisos III e IV, da CF)”; 

“o Brasil assumiu compromissos perante a comunidade internacional de 

implementar políticas de ações afirmativas voltadas a superação de desvantagens 

experienciadas pela população negra (Art. 99 e 100 do Plano de Ação da III Conferência 

Mundial da ONU contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias 

Correlatas [2001])”; 

“o Estatuto da Igualdade Racial prevê a implementação de programas de ação 

afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas e raciais no tocante à 

educação (Art. 4º, VII, da Lei no 12.288/2010)”; 

“o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 186, em 26 de abril de 

2012, declarou constitucional a política de cotas com base em critério étnico- racial e que 

também considerou necessária a existência de comissão verificadora no processo de 

seleção, a fim de que fosse garantida a efetividade das políticas de ações afirmativas”; 

“a Lei 12.711/2012 (e sua alteração pela Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016), 

que fixou cotas para candidatos(as) oriundos de escola pública e em proporção à 

população de pretos(as) e pardos(as) da unidade da federação no qual se encontra a 

Instituição Federal de Ensino”; 

“a Lei 12.990/2014, que trata de reserva de vagas aos/às candidatos/as negros/as 

para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 



federal, prevê procedimentos administrativos para verificação da veracidade da 

autodeclaração dos/as candidatos/as”; 

“os procedimentos de heteroidentificação para fins de preenchimentos das vagas 

reservadas nos concursos públicos federais nos termos da Lei no 12.990 foram 

regulamentados pela Portaria Normativa n. 4, de 6 de abril de 2018”; 

“o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 41, em 11 de maio de 2017, confirmou a constitucionalidade do 

sistema de cotas raciais em concursos públicos”; 

“a Recomendação 41 do Conselho Nacional de Justiça que obriga todos os 

Ministérios Públicos Federais a monitorarem as Instituição para adotarem o 

enfrentamento das fraudes no ensino e no emprego”. 

4 BASE TEÓRICA 

 

A COMPAD/UFCat entende que sua atuação é permeada pelos aspectos sócio-

histórico-culturais da realidade brasileira. Assim, apresentar esta breve e sucinta base 

teórica nos ajuda a pensar a atuação enquanto Comissão. Todavia, não desconsideramos 

a ampla produção acadêmica e científica acerca da temática. 

Schucman (2010), através de estudos de relações raciais e racismo no Brasil, alega 

a existência de racismo na cotidianidade da população negra. Para a autora, o 

enfrentamento do racismo requer o fortalecimento da identidade negra, que se caracteriza 

como uma categoria política de defesa perante si e perante o outro. Ainda segundo a 

autora, os indivíduos e os grupos sociais são significados e resinificados sempre em 

relação ao contexto sócio-histórico-cultural onde se encontram.  

Nesse sentido, ser negro no Brasil é uma condição objetiva definida pela cor da 

pele e pelo passado. De acordo com Nogueira (1998), pesquisas evidenciam que a 

população negra, atualmente, continua, na média, mais pobre e com menos possibilidades 

de acesso à educação e aos bens sociais do que o restante da população. A autora afirma, 

também, que condição do trabalhador negro ainda é inferior à dos brancos, sendo seus 

rendimentos médios ainda inferiores aos dos brancos.  

Nogueira (1998) afirma que são necessárias ações e políticas que visem garantir 

para a população negra canais de acesso social. Desse modo, a Lei nº 12711, de 29 de 

agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 



de ensino técnico de nível médio, faz parte de um conjunto de ações afirmativas que visam 

garantir a reparação social da população negra, que tem sido, historicamente, excluída de 

direitos concedidos a apenas parte da população, como é o exemplo da educação superior.  

A COMPAD/UFCat, desta maneira, a partir da compreensão da realidade da 

população negra no Brasil, para além das suas atribuições, busca a integração da 

universidade e da sociedade no debate acerca das políticas de cotas raciais na 

universidade, buscando contribuir significativamente na promoção da igualdade racial, 

no enfrentamento ao racismo, na afirmação da identidade negra e no aumento do número 

de pretos, pardos, quilombolas e indígenas ingressantes na UFCat. 

5 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES 

 

Espaço físico do setor 

 

Atualmente a COMPAD não possui espaço físico para seu funcionamento. 

 

Planos sobre o espaço físico do setor 

 

Para o fortalecimento e reconhecimento da COMPAD é necessária a destinação 

exclusiva de um espaço estruturado com mobiliário e bens essenciais para seu 

funcionamento e para melhor atender a comunidade interna e externa, como: 

disponibilização de dois computadores para uso das atividades de rotinas administrativas 

e dos bolsistas envolvidos no projeto desenvolvido pela comissão; estruturação do acervo 

local contendo documentos, livros, manuais, informativos e materiais de diversas 

universidades e instituições a ser disponibilizado para consulta à comunidade interna e 

externa; disponibilização de mesas, armários, cadeiras, uma impressora, dois tablets, 

câmera filmadora e dois gravadores de voz (para uso nos procedimentos de entrevistas 

dos processos seletivos para ingresso na UFCat).  

 

Horário de atendimento 

 

A COMPAD não possui horário permanente de atendimento ao público. É 

necessário um servidor Técnico-administrativo específico para executar as rotinas 

administrativas da comissão e o atendimento ao público em período integral. 

 

Público alvo atendido 



 

A COMPAD, além de atuar nos procedimentos que demandem a verificação da 

autodeclaração, procura atender toda a comunidade interna e externa interessada nas 

políticas afirmativas raciais e no sistema de cotas raciais na universidade. 

 

Modos e meios de atendimento 

 

O atendimento ao público da COMPAD, por inexistir espaço físico para seu 

funcionamento, é realizado, principalmente, por correio eletrônico 

compadcatalao@gmail.com e, também, pessoalmente nos locais de trabalho dos 

membros da comissão. 

6 REUNIÕES, EVENTOS E OUTROS 

 

Desde que foi instituída a COMPAD/UFCat, os membros da Comissão têm 

buscado estudar sobre a temática das relações étnico-raciais, seja por meio de pesquisas, 

participando e promovendo eventos, capacitações e rodas de conversa, além de reuniões. 

Apresentamos a seguir o cronograma de eventos que a COMPAD/UFCat realizou 

ou participou no ano de 2019, seja a Comissão como um todo ou representantes. 

 

Tabela 01 – Cronograma de Atividades e Ações 

 

Dia/Mês Evento/Atividade Objetivos Promoção 

18/02 

Oficina em Goiânia: 

A atuação das 

comissões de 

heteroidentificação: 

uma discussão 

acerca dos ritos 

procedimentais 

Capacitar os integrantes da COMPAD. COMPAD-

UFG 



19/02 

 

Oficina de 

Igualdade Racial e 

Enfrentamento ao 

Racismo 

 

Capacitar os integrantes da COMPAD. 
COMPAD-

UFCat 

20/02 

 

Oficina de 

Capacitação para 

atuação na 

Comissão de 

Heteroidentificação 

 

Capacitar os integrantes da COMPAD. 

COMPAD-

UFCat 

18/03 
Reunião interna da 

COMPAD 

 

Definir a presidência da COMPAD e 

discutir a atuação na Pós-Graduação. 

 

COMPAD-

UFCat 

16/4 

 

Reunião interna da 

COMPAD 

 

Apresentar os dados da matrícula e 

avaliar o processo de Matrículas 

SISU/UFGInclui 2019. 

Definir a banca para atuação em seleção 

dos processos seletivos da Pós-

graduação. Verificar entre os integrantes 

da  COMPAD o atendimento de um 

convite feito pela Profa. Patrícia do Curso 

de Educação Física para atender a 

graduação. 

Planejar as atividades da COMPAD para 

2019.  

COMPAD-

UFCat 

16/07 

Reunião interna da 

COMPAD 

 
 

qua., 10 de jul. de 

2019 13:44 

  

  

Discutir o planejamento de atividades para 

2019.2. 

Definir a banca para atuação na 2ª etapa da 

Chamada Pública para matrícula no curso 

de Medicina (07/08/2019). 

 

 

 

 

COMPAD-

UFCat 



04/09 

Concurso público 

para preenchimento 

de vaga de 

professor do 

magistério federal 

da Unidade 

Acadêmica Especial 

de Letras e 

Linguística da 

UFCat 

Atuar no concurso público como banca de 

heteroidentificação. 

COMPAD-

UFCat 

26/09 
Reunião interna da 

COMPAD 

Planejar e agendar as visitas nas escolas de 

nível médio da cidade de Catalão e região. 

Discutir a atuação na pós-graduação e 

concursos públicos. 

Verificar a possibilidade da participação 

da COMPAD e estudantes do Projeto de 

Extensão no IntegrAção. 

COMPAD-

UFCat 

01/10 

Reunião: 

COMPAD, 

Coordenação Geral 

de Graduação 

(COGRAD), 

Coordenação de 

Assuntos da 

Comunidade 

Universitária 

(CCOM) e Núcleo 

de Acessibilidade 

Discutir a estruturação da UFCat, para 

falar sobre os futuros lugares e as relações 

entre os Núcleo de Acessibilidade, CCOM 

e COMPAD. 

COGRAD 

15/10 
Reunião interna da 

COMPAD 

Discutir o Edital SISU/UFGInclui 2020. 

Verificar a participação na oficina de 

capacitação em Goiânia. 

Compartilhar as informações da reunião 

do dia 01/10. 

Definir a presidência da COMPAD. 

 

COMPAD-

UFCat 

23/10 

Reunião: 

COMPAD, 

COGRAD, CCOM, 

Comissão de 

Assédio e Núcleo 

de Acessibilidade 

Discutir as Políticas Afirmativas na 

UFCAT. 

 

CCOM 



31/10 

Reunião interna da 

COMPAD 

 

 

Definir a presidência e vice-presidência da 

COMPAD/RC. 

Compartilhar a proposta do lugar e papel 

da COMPAD na nova estrutura da UFCat. 

Verificar a possibilidade da inserção de 

novos membros na Comissão. 

COMPAD-

UFCat 

20/11 

Palestra “UFMG 

PÓS LEI DE 

COTAS: mudança 

no perfil do 

estudante rumo a 

democratização?” 

ministrada pela 

professora Dra. 

Bréscia França 

Nonato da UFMG 

(por 

vídeoconferência) 

 

Comemorar o Dia Nacional da 

Consciência Negra e discutir a questão das 

cotas na universidade. 

 

 

COMPAD-

UFCat 

(dentro da 

programação 

do  XV 

Simpósio 

Nacional de 

História e X 

Simpósio 

Nacional de 

Ciências 

Sociais) 

29/11 

Oficina em Goiânia: 

A atuação das 

Comissões de 

Heteroidenticação 

como mecanismos 

de contenção de 

fraudes no sistema 

de cotas 

raciais nos institutos 

e universidades 

federais do Brasil 

Discutir o papel das Comissões de 

Heteroidentificação nas Instituições de 

Educação Superior. 

COMPAD-

UFG 

04/12 
Reunião interna da 

COMPAD 

Apresentar a presidência da 

COMPAD/UFCat e os/as novos/as 

integrantes. 

Avaliar as ações ano de 2019. 

Discutir o SiSU 2020, com base no evento 

que aconteceu em Goiânia. 

 

COMPAD-

UFCat 

7 AÇÃO DA COMISSÃO INTEGRADA COM O PROJETO DE EXTENSÃO 

 

A COMPAD, comprometida com a seriedade do debate acerca das questões 

étnico-raciais, propôs a realização de um projeto de extensão desde o ano de 2018. 



O projeto de extensão “Por uma universidade para todos: fortalecendo a política 

de cotas étnico-raciais na UFG/RC” foi contemplado no Edital PROBEC/PROVEC no 

ano 2018/2019, sendo prorrogado para os anos 2019/2020 e conta com 07 (sete) bolsistas, 

sendo uma bolsista (ingressante pelo programa UFGInclui - quilombola) com 

remuneração e os demais são bolsistas voluntários.  

Tendo como base a Lei 12.711 (Lei de Cotas), de 29 de agosto de 2012, e a 

necessidade de discutir sobre esta política pública de redução de desigualdades raciais, o 

projeto de extensão da COMPAD/UFCat tem por objetivo realizar ações de 

conscientização acerca da política de cotas raciais junto à comunidade institucional, local 

e regional, com o intuito de ampliar o número de estudantes ingressantes na UFCat por 

meio das vagas reservadas para pretos, pardos, quilombolas e indígenas.  

O projeto de extensão, também, visa integrar universidade e sociedade no debate 

acerca das políticas de cotas raciais na universidade, buscando cumprir com preceitos 

constitucionais em superar as desigualdades étnico-raciais, promovendo transformação e 

justiça social, fortalecendo o regime democrático e ampliando o acesso de pretos, pardos, 

quilombolas e indígenas no ensino superior.  

Nesse sentido, esse projeto de extensão tem com objetivos específicos: 

 Desenvolver ações educativas que discutam a política de cotas étnico-

raciais na universidade, ampliando o conhecimento da comunidade 

acadêmica acerca desta política. 

 Desenvolver ações educativas para estudantes da educação básica do 

ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede pública de ensino 

de Catalão e região, para membros de movimentos sociais e membros de 

movimentos negros e para comunidades quilombolas e indígenas, com o 

intuito de discutir a política de cotas étnico-raciais na universidade, 

ampliando o acesso de pretos, pardos, quilombolas e indígenas no ensino 

superior.  

 Manter a página virtual no sistema WEBY da UFG com conteúdo relativo 

à política de cotas na universidade. 

 

Os objetivos deste projeto de extensão em conjunto com as atividades da 

COMPAD têm sido desenvolvidas com êxito, desde o início do projeto por meio dos 

eventos, palestras e oficinas que discutem a política de cotas étnico-raciais na 

universidade, os envolvidos nessa ação têm buscado conhecimento e informação para 



desenvolver atividades educativas junto a estudantes da educação básica do ensino médio 

e da educação de jovens e adultos da rede pública de ensino de Catalão e região, 

discutindo a política de cotas étnico-raciais e, consequentemente, o sistema de cotas na 

universidade. 

Nessa direção, ao longo do ano de 2019, os estudantes do projeto de extensão em 

conjunto com integrantes da COMPAD/UFCat visitaram várias escolas de Catalão e 

região, a saber: Colégio Estadual Anice Cecílio Pedreiro; Colégio Estadual Dona Iayá; 

Colégio Estadual João Netto de Campos; Instituto de Educação Matilde Margon Vaz; 

Colégio Estadual Rita Paranhos Bretas; Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás 

Doutor Tharsis Campos; Colégio Estadual Maria das Dores Campos; Colégio Estadual 

Gilberto Arruda Falcão (Santo Antonio do Rio Verde); Colégio Estadual Doutor David 

Persicano; Colégio Estadual Carolina Vaz Da Costa (Pires Belo); Colégio de Ensino 

Médio da cidade de Ouvidor, Goiandira e Três Ranhos, com alcance presencial total de 

cerca de aproximadamente 700 (setecentos) estudantes do 3º ano do ensino médio. 

8 PROCESSOS SELETIVOS: SiSU e UFGInclui 2019 

 

Durante o processo seletivo a Comissão atuou com 05 (cinco) integrantes em cada 

banca, diversa em gênero e cor/etnia, quando possível diversa no quesito naturalidade. 

Foi realizada entrevista, a partir de um roteiro padrão, disponibilizado pela Coordenação 

de Ações Afirmativas/UFG (CAAF) e, também, foi utilizado o sistema SiSU cota (onde 

foi registrado o resultado e os integrantes da banca). Cabe ressaltar que nas bancas 

recursais a Comissão atuou com 03 (três) integrantes, conforme determina a Portaria nº 

01/2019 da UFG.  

As entrevistas foram gravadas em Câmera profissional, também, disponibilizadas 

pela CAAF. Após a entrevista, a banca deliberava sobre o deferimento ou indeferimento, 

baseada na análise de aspectos fenotípicos, conforme previsto no edital de matrícula 

do SiSU/UFG e Programa UFGInclui. 

Cabe ressaltar, valorizar e manter a “sala de recepção” que funcionou no ano de 

2019. Enquanto o candidato aguardava para passar pela banca de heteroidentificação, o 

mesmo ficava aguardando em uma “sala de recepção”, montada pela COMPAD/UFCat e 

pelos estudantes do projeto de extensão. Neste ambiente eram transmitidos vídeos, 

música e informativos com a temática das questões étnico raciais e ações afirmativas. 



Ambiente este, muito elogiado pelas demais comissões que fazem parte do processo de 

matrícula, inclusive pela comissão responsável por dar o resultado final da matrícula para 

o candidato, pois, muitos dos candidatos ao passar pelo ambiente da  “sala de recepção”, 

se deparando com pessoas negras que os auxiliavam e os acompanhavam, ao chegar ao 

final do processo, já se conscientizavam que aquela vaga reservada não era para ele, o 

que de certa forma, o acalmava mais, pois percebia que não tinha o direito àquela vaga 

reservada. 

Mesmo com esse espaço, temos candidatos que não entendem com clareza os 

motivos do indeferimento e, alguns, em muitos casos partem para a agressividade, por 

isso, sempre solicitamos e reforçamos a importância do apoio de segurança durante o 

processo de matrícula, para garantir a segurança dos que estão ali contribuindo para uma 

das ações mais importantes da universidade, que é o ingresso de estudantes. 

 

Estatísticas 

Além de atuar no processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação no ano 

de 2019, a COMPAD/UFCat, também, atendeu a uma demanda de Concurso público para 

preenchimento de vaga de professor do magistério federal da Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística da UFCat. 

No processo seletivo do programa UFGInclui, a COMPAD/UFCat esperava um 

total de 14 (quatorze) candidatos, porém compareceram apenas 07 (sete), deste total 01 

(um) candidato foi indeferido. 

 

 



No processo seletivo UFGInclui 2019 os estudantes atendidos estão assim 

distribuídos por curso: 

 

 

 

Nas chamadas regulares do processo seletivo SiSU 2019, a COMPAD/UFCat 

esperava atender 248 (duzentos e quarenta e oitos) candidatos, mas compareceram 198 

(cento e noventa e oito), destes foram indeferidos 56 (cinquenta e seis) candidatos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

A seguir apresentamos um panorama geral do público atendido pela 

COMPAD/UFCat, por curso, ressaltando que os cursos de EAD possuem editais próprios 

e que o curso de Educação do Campo até o ano de 2019 não havia feito a adesão ao SiSU.  

Outro ponto de destaque é o quantitativo de reservas de vagas de cada curso 

disponibilizadas para as categorias de participação e aprovação no SiSU. As opções de 

participação e de aprovação no SiSU, regulamentadas pela Lei nº 12.711/2012, alterada 

pela Lei nº 13.409/2016, pelo Decreto nº 7.824/2012, pelas Portarias Normativas MEC 

nº 18 e nº 21/2012, estas últimas alteradas pelas Portarias Normativas MEC nº 9/2017 e 

nº 1.117/2018, são as apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Opções de Participação e Aprovação no SiSUe UFG 

 

Opções de 

Participação 

UFG 

Descrição Opções de 

Participação 

SiSU 

AC Candidato que não se enquadra em nenhum 

critério de reserva de vaga 

AO 

RI Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um e 

meio) salário-mínimo per capita. 

L1 



RI-PPI Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um e 

meio) salário-mínimo per capita que se 

autodeclarar Preto, Pardo ou Indígena.  

L2 

RI-cD Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um e 

meio) salário-mínimo per capita e que seja 

pessoa com deficiência.  

L9 

RI-PPI-cD Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um e 

meio) salário-mínimo per capita que se 

autodeclarar Preto, Pardo ou Indígena e que 

seja pessoa com deficiência.  

L10 

RS Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta superior a 1,5 (um e meio) 

salário- mínimo per capita.  

L5 

RS-PPI Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta superior a 1,5 (um e meio) 

salário-mínimo per capita que se autodeclarar 

Preto, Pardo ou Indígena. 

L6 

RS-cD Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta superior a 1,5 (um e meio) 

salário-mínimo per capita e que seja pessoa 

com deficiência.  

L13 

RS-PPI-cD Candidato de escola pública com renda 

familiar bruta superior a 1,5 (um e meio) 

salário-mínimo per capita que se autodeclarar 

Preto, Pardo ou Indígena e que seja pessoa com 

deficiência.  

L14 

AC: Ampla Concorrência; RI: Renda Inferior; PPI: Preto, Pardo ou Indígena; cD: Pessoa com Deficiência; RS: Renda 
Superior 

 

Quantitativo de vagas para cada categoria, de acordo com as regulamentações 

legais, variam de acordo com a quantidade de oferta de vagas de cada curso. 



 

 
Deste total de 198 (cento e noventa oito) candidatos atendidos, 56 (cinquenta e 

seis) foram indeferidos. Em geral, indeferimentos são esperados, principalmente quando 

se trata da categoria negro pardo. Houve momentos em que a decisão da banca não foi 

unânime, prevalecendo, nestes casos, o voto da maioria. 

Um dado que chamou a atenção da Comissão neste processo seletivo do ano de 

2019, foi a procura pelo curso de Geografia (lembrando que os dois graus acadêmicos -

licenciatura e bacharelado- foram contabilizados juntos), quando se compara com os 

cursos de Ciências Biológicas, História e Ciências Sociais, que, geralmente, tem seus 

quantitativos de vagas contabilizados considerando os dois graus acadêmicos. 

 

 



 
 

Deste total de candidatos indeferidos, 27 (vinte e sete) impetraram recurso, no 

período previsto no edital. Dos que entraram com recurso, 04 (quatro) tiveram a decisão 

revertida em deferimento, sendo um do UFGInclui. Cabe ressaltar, que as bancas 

recursais são compostas por integrantes diferentes da banca que avaliou o candidato nas 

chamadas regulares. 

 

 

 

As vagas que não foram preenchidas nessas etapas anteriores, seja pelo não 

comparecimento do candidato, seja pelo indeferimento da matrícula por não atender aos 



requisitos do edital de matrícula, foram contabilizadas e disponibilizadas para a chamada 

pública. 

As Chamadas Públicas Presenciais têm por objetivo convocar, presencialmente, 

em uma sessão conjunta estudantes para os cursos que ainda têm vagas não preenchidas 

de chamadas anteriores. Os candidatos devem comparecer no local, dia e hora que 

constam na chamada da  universidade, levando toda documentação conforme consta no 

edital de matrícula. Durante cada sessão pública é efetuada a chamada nominal dos 

candidatos convocados para as Chamadas Públicas para a realização da matrícula 

presencial nos cursos com vagas disponíveis, obedecendo à classificação decrescente dos 

candidatos, segundo as notas obtidas no Enem, por curso e turno, respeitando o número 

de vagas ofertadas. 

Caso o candidato chamado não esteja presente ou não tenha toda a documentação 

para a matrícula ou seja indeferido em alguma comissão de matrícula, é chamado o 

próximo classificado e assim sucessivamente, até que sejam preenchidas todas as vagas. 

Na Chamada Pública a COMPAD/UFCat atendeu 29 (vinte e nove candidatos). 

Neste processo da matrícula, tivemos 06 (seis) indeferimentos. 

9 DESAFIOS E ATIVIDADES FUTURAS  

 

Por mais que a COMPAD/UFCat tenha vários desafios, cabe destacar o 

envolvimento de muitos integrantes com as atividades realizadas pela Comissão, com as 

discussões das políticas étnico racial na universidade. Notamos que uma comissão, que 

foi criada para atender uma exigência legal, tornou-se a COMPAD com a participação de 

estudantes e servidores (técnicos e professores) engajados com a questão das ações 

afirmativas, ganhando apoiadores das mais diversas áreas. 

Assim como aconteceu no processo seletivo de 2018, no ano de 2019 não foi 

diferente, no tocante às entrevistas com os candidatos que se autodeclaram pretos ou 

pardos, os membros da Comissão relataram a dificuldade de verificar aqueles que se 

autodeclaram como pardos. E novamente, para emissão do parecer, a Comissão foi 

orientada a repetir o exercício reflexivo, imaginando sempre a seguinte situação: Se eu 

me deparar com esta pessoa na rua, ou em outros espaços da sociedade, eu a reconheceria 

como parte da população negra que, pelas suas características fenotípicas, é passível de 

sofrer discriminação e preconceito? 



Este exercício foi necessário porque alguns candidatos se autodeclaram não por 

sua descendência e fenótipo negro e sim por, simplesmente, não serem brancos e porque 

ao longo da vida, em diversos espaços e momentos, se declararam e/ou foram 

categorizados enquanto pardos, como é o exemplo da certidão de nascimento, documento 

militar e outros. 

Apesar dos avanços da COMPAD/UFCat ao longo desses anos, muito são os 

desafios revelados e real durante nossa trajetória histórica, que passa pela questão da 

infraestrutura, estrutura, trajetória, deste os incentivos até o financeiro.  

A COMPAD/RC contribui para a entrada do estudante, cada estudante que entra 

pelas cotas fortalece as políticas de ações afirmativas no âmbito da universidade, mas 

quem assegura a este estudante uma permanência satisfatória, com condições mínimas de 

sobrevivência e uma saída com êxito? Essa questão, mais uma vez, nos leva a refletir 

sobre o papel da universidade, pois a demanda, de muitos desses estudantes, não é apenas 

acadêmica é, também, uma questão de sobreviver neste espaço, que há muito tempo foi 

negado. É sobreviver em um espaço que há muito tempo pertenceu a elite branca elitizada 

deste país. Eis um grande desafio! 

 Além desses desafios, voltamos a destacar outros já elencados no relatório – 

ano 2018 – e apresentado à equipe gestora:  

 

 A falta de uma Coordenação de Ações Afirmativas ou setor/diretoria semelhante; 

Quando falamos de políticas de ações afirmativas, as mesmas não se limitam em 

criar comissões para verificar a autodeclaração étnico-racial dos estudantes para ingresso 

na universidade. A cota é apenas parte das políticas de ações afirmativas, uma medida 

temporária. “Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As 

ações afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter a representação 

negativa dos negros; para promover igualdade de oportunidades; e para combater o 

preconceito e o racismo” (SEPPIR, 2018). De tal forma, é necessário que se tenha um 

acompanhamento dos estudantes que entraram por meio das cotas na universidade.  

É fundamental, também, avaliar o desempenho e o rendimento destes estudantes. 

Por mais que a Comissão tenha tentado, de alguma maneira, iniciar este acompanhamento 

e avaliação, mesmo extrapolando sua função, ainda, nos sentimos impotentes diante da 

complexidade da situação, agravada pelo fato dos membros da comissão desempenharem 

outras funções em seus respectivos setores e unidades, seja administrativa, pedagógica ou 

de ensino. 



Nesse sentido, voltamos a pontuar que é de suma importância a criação de uma 

Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade, ou órgão similar, ligada à Reitoria, com 

recursos financeiros próprios, composta pelas comissões de heteroidentificação, de 

assédio e pelo Núcleo de Acessibilidade, ou a criação de uma Pró-reitoria de Direitos 

Humanos e Diversidade na estrutura da Universidade Federal de Catalão, que abrigaria 

as Secretarias de Políticas Afirmativas Raciais (atual COMPAD), de Inclusão, 

Permanência e Acompanhamento, de Acessibilidade (atual Núcleo de Acessibilidade), e 

de Direitos Humanos (atual Comissão de Assédio). 

 

 A necessidade de discutir e pensar em estratégias para que os candidatos indeferidos 

por falta de conhecimento sobre o sistema de cotas não sejam excluídos do processo 

seletivo de matrícula na universidade. 

Pensando que a Comissão não pode esgotar seus trabalhos na atuação nos 

processos seletivos para ingresso na universidade, a COMPAD/UFCat continua a propor  

ações a serem realizadas, as quais voltamos a descrever neste relatório, porém para 

realiza-las, a comissão precisa de apoio e recursos financeiros, pois não temos recursos 

próprios para esses fins: 

 

 ampliar e discutir sobre a realidade da população negra, quilombola e 

indígena no Brasil, em Goiás e em Catalão e Região; 

 executar ações de conscientização acerca da política de cotas e da 

definição de pardo, junto à comunidade institucional, local e regional; 

 manter a página virtual da COMPAD/UFCat para contribuir no 

processo de conscientização acerca da política de cotas; 

 discutir formas para acompanhar os estudantes atendidos pela política 

de ação afirmativa, com a finalidade de avaliar a política de cota para 

pretos, pardos, quilombolas e indígenas. 

10 AVALIAÇÃO DAS PROJEÇÕES ELENCADAS NO RELATÓRIO DO ANO 

DE 2018 

 

A seguir retomamos as metas de trabalho elencadas no relatório do ano de 2018, 

porém cabe ressaltar que essas metas só seriam realizadas se a COMPAD tivesse 



orçamentos financeiros e condições mínimas de infraestrutura e, também, são metas que 

não se restringe a Comissão como e simplesmente está descrita na Portaria que a institui, 

mas sim tendo por base todas as ações que a COMPAD vem desenvolvendo ao longo dos 

anos, a qual precisará de uma Coordenação de Ações Afirmativas ou setor/diretoria 

semelhante para dar contar de avançar nas metas propostas a seguir: 

A fim de realizarmos uma avaliação, ao final de cada meta, iremos expor o atual 

panorama, frente a meta apresentada.  

 

 Meta: Aquisição de espaço físico 

Justificativa: A COMPAD/UFCat necessita de espaço físico para funcionamento 

e execução das atividades de rotinas administrativas e dos bolsistas envolvidos no projeto 

desenvolvido pela comissão. 

Ações a serem realizadas: Solicitação de espaço físico à Direção. 

Dificuldades: Disponibilidade de espaço físico. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. 

 

 Meta: Disposição de Servidor Técnico-Administrativo (TAE) 

Justificativa: A COMPAD/UFCat necessita de um servidor TAE para 

funcionamento e execução das atividades de rotinas administrativas e auxílio no 

acompanhamento dos bolsistas envolvidos no projeto desenvolvido pela comissão. 

Ações a serem realizadas: Solicitar disposição de um servidor TAE à Direção. 

Dificuldades: Disponibilidade de TAE. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Imediatamente 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. As rotinas da COMPAD/UFCat, 

algumas delas, na medida do possível, estão sendo realizado por integrantes da Comissão 

e pela estudante bolsista do projeto de extensão. 

 

 Meta: Aquisição de Computador 

Justificativa: A COMPAD/UFCat necessita de dois computadores para uso das 

atividades de rotinas administrativas e dos bolsistas envolvidos no projeto desenvolvido 

pela comissão. 



Ações a serem realizadas: Solicitação de aquisição de Computador. 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. 

 

 Meta: Aquisição de mesas e cadeiras 

Justificativa: A COMPAD/UFCat necessita de, no mínimo, duas mesas e seis 

cadeiras para seu funcionamento e para melhor atender a comunidade interna e externa. 

Ações a serem realizadas: Solicitação de aquisição de mesas e cadeiras à Direção. 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. 

 

 Meta: Aquisição de impressora, tablets e gravadores 

Justificativa: A COMPAD/UFCat necessita de, no mínimo, uma impressora para 

impressão de documentos relacionados às rotinas administrativas e dois tablets e dois 

gravadores de voz para uso nos procedimentos de entrevistas nos processos seletivos. 

Ações a serem realizadas: Solicitação de aquisição de impressora, tablets e 

gravadores à Direção. 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. Soma-se à esta meta, a aquisição de 

câmeras filmadoras, a fim de atender os regulamentos legais nos procedimentos de 

processos seletivos para ingresso na universidade. 

 

 Meta: Estruturação do acervo e arquivo 

Justificativa: Uma estante e um armário alto são necessários para a estruturação 

do acervo local contendo documentos, livros, manuais, informativos e materiais 

relacionados às questões étnico-raciais e do arquivo da documentação gerada pela 

COMPAD/UFCat. 



Ações a serem realizadas: Solicitação, à Direção, de aquisição de estante, armário 

e de material impresso, como livros, revistas, manuais, cartilhas. 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi contemplada. A solicitação foi 

reivindicada, em reuniões, junto a equipe gestora. Os documentos da COMPAD relativos 

aos processos seletivos continuam numa caixa box. 

 

 Meta: Fomentar eventos, pesquisas e estudos sobre a população negra, 

quilombola e indígena no Brasil, Goiás e em Catalão e região 

Justificativa: São necessários a realização de eventos, pesquisas e estudos que 

ampliem, esclareçam e discutam sobre a realidade da população negra, quilombola e 

indígena no Brasil, em Goiás e em Catalão e Região. 

Ações a serem realizadas: Fomentar eventos e estimular pesquisas e estudos sobre 

a população negra no Brasil, Goiás e em Catalão e região 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento para realização e financiamento das 

ações. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

Situação atual: Tal meta no que tange aos eventos, sempre que propomos eventos 

a Reitoria da UFCat tende a atender, estimular e participar. 

 

 Meta: Criar o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais de Catalão 

Justificativa: É necessária a criação de um Núcleo como espaço de reflexão e 

pensamento para embasar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão acerca 

da temática na UFG/RC. 

Ações a serem realizadas: Mobilizar e articular com estudantes, coletivos, 

movimentos sociais, movimentos negros, docentes e técnico-administrativos a criação do 

Núcleo de Estudos Étnico-Raciais de Catalão. 

Dificuldades: Disponibilidade de pessoal interessado e os procedimentos 

burocráticos para criação do núcleo. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 2 anos 

Situação atual: Tal meta, até o momento, teve como iniciativa a abertura de 

diálogo com o professor Guimes Rodrigues Filho, do Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, porém por não termos um grupo de 



servidores específicos, um setor específico da COMPAD/UFCat para tratar deste assunto, 

as discussões não avançaram. 

 

 Meta: Executar ações de conscientização acerca da política de cotas e 

da definição de pardo, junto à comunidade institucional, local e 

regional 

Justificativa: Devido ao desconhecimento da população acerca da política de cotas 

e da definição de pardo, são necessárias a realização de eventos, como palestras, rodas de 

conversas, visita a escolas e comunidades indígenas e quilombolas e outras atividades 

com o intuito de discutir e divulgar as cotas na UFG/RC. 

Ações a serem realizadas: Fomentar e realizar eventos, como palestras, rodas de 

conversas, visita a escolas e comunidades indígenas e quilombolas e outras atividades 

com o intuito de discutir e divulgar as cotas na UFG/RC. 

Dificuldades: Disponibilidade de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

Situação atual: Tal meta tem sido realizada, constituindo numa ação contínua, 

como por exemplo a visita à várias escolas do Ensino Médio de Catalão e região. Nessa 

ação, cabe destacar que a gestão da UFCat tem disponibilizado o transporte. 

 

 Meta: Manter a página virtual da COMPAD/RC 

Justificativa: É necessário manter a página virtual da COMPAD/RC para 

contribuir no processo de conscientização acerca da política de cotas raciais. 

Ações a serem realizadas: Manter e alimentar a página virtual da COMPAD/RC 

com material acerca da política de cotas raciais. 

Dificuldades: Divulgação da página. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

Situação atual: Tal meta não está sendo realizada, pois falta servidores para 

manter a atualização dessa página. 

 

 Meta: Discutir a atuação da COMPAD/RC nos processos seletivos dos 

programas de pós-graduação e concursos 

Justificativa: É necessário discutir a atuação da COMPAD/UFCat nos processos 

seletivos dos programas de pós-graduação e concursos, com o intuito de garantir que as 

cotas e reserva de vagas sejam usadas por quem realmente tem direito. 



Ações a serem realizadas: Mobilizar e discutir a atuação da COMPAD/UFCat 

junto aos Programas de Pós-Graduação e ao Centro de Seleção. 

Dificuldades: Especificidades de cada Programa de Pós-Graduação 

Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano 

Situação atual: Tal meta tem sido discutida, foi realizada uma reunião com a 

Coordenadora da Pós-graduação, com o objetivo de tentar definir melhor a atuação da 

COMPAD/UFCat nos processos seletivos da Pós-graduação. 

 

 Meta: Acompanhar os estudantes atendidos pelas cotas raciais 

Justificativa: É necessário discutir formas para acompanhar os estudantes 

atendidos pela política de ação afirmativa, com a finalidade de avaliar a política de cota 

para pretos, pardos, quilombolas e indígenas. 

Ações a serem realizadas: Criar mecanismos para acompanhar os estudantes 

atendidos pelas cotas raciais. 

Dificuldades: Disponibilidade de pessoal e falta de uma Secretaria que abrigue 

essa ação. 

Tempo estimado para alcançar a meta: ação contínua 

Situação atual: Tal meta, apesar de ser tema de discussões na maioria das 

reuniões da COMPAD/UFCat, não está sendo possível ser realizada, pois não temos um 

grupo de servidores específicos, um setor específico da COMPAD/UFCat para tratar 

deste assunto. 

 

 Meta: Efetivar o pagamento de “Gratificação por Encargo de Curso 

ou Concurso” para membros da COMPAD/RC 

Justificativa: É necessário o pagamento de “Gratificação por Encargo de Curso 

ou Concurso” para membros da COMPAD/RC que atuem, especificamente, nos 

processos que demandem a verificação da autodeclaração. 

Ações a serem realizadas: Solicitar o pagamento de Gratificação por Encargo de 

Curso ou Concurso para membros da COMPAD/RC à Direção da UFG/RC. 

Dificuldades: Disponibilidade orçamentária. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Imediato 

Situação atual: O pedido para pagamento “Gratificação por Encargo de Curso ou 

Concurso” foi solicitado junto a COGRAD da UFCat e à CAAF, mas foi informado que 

não seria possível realizar o pagamento. No entanto, sempre que a COMPAD/UFCat atuar 



nos processos seletivos, irá solicitar o pagamento, pois contitui-se como um direito por 

ser atribuição que extrapola às funções dos cargos dos membros da comissão. 

Registramos que as COMPADs da Universidade Federal de Goiás (Regional Goiânia e 

Goiás), a partir do ano de 2020 começaram a receber tal pagamento. 

 

 Meta: Aquisição de orçamento próprio 

Justificativa: É necessário a destinação de orçamento para o desenvolvimento das 

atividades da COMPAD/UFCat 

Ações a serem realizadas: Solicitar destinação de orçamento próprio à equipe 

gestora. 

Dificuldades: Disponibilidade orçamentária. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 3 meses. 

Situação atual: Tal meta, até o momento, não foi alcançada, No entanto, cabe 

ressaltar que foram realizadas duas reuniões com a equipe gestora, em que foi solicitado 

este orçamento, mas não obtivemos êxito. Segundo à equipe gestora, por estar neste 

processo de transição para UFCat ainda não tem orçamento disponível. 

 

Ainda com relação as metas de trabalho que indicamos no relatório de 2018, a 

serem realizadas, especificamente, durante o processo de transição da Universidade 

Federal de Catalão, apresentamos a seguinte situação: 

 

 Meta: Criar a Pró-reitoria ou Secretaria de Direitos Humanos e 

Diversidade, ou órgão similar. 

Justificativa: Existe uma demanda acadêmica e social que obriga a Universidade 

e seus servidores a refletir sobre o papel da universidade frente às políticas de inclusão e 

ação afirmativa para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e outras minorias que 

compõem o público atendido pela universidade, como pessoas com deficiência, 

homossexuais, pessoas com altas habilidades, mulheres assediadas, pessoas 

discriminadas e outros grupos vulneráveis. Assim, a criação de uma Pró-reitoria ou 

Secretaria (ligada à Reitoria), com recursos próprios, é fundamental para garantir políticas 

de inclusão, permanência e acompanhamento desse público alvo. Esta Pró-reitoria ou 

Secretaria abrigaria as Secretarias ou Comissões de Políticas Afirmativas Raciais 

(pensada pela atual COMPAD), de Inclusão, Permanência e Acompanhamento, de 



Acessibilidade (pensada pelo atual Núcleo de Acessibilidade), e de Direitos Humanos 

(pensada pela atual Comissão de Assédio) 

Ações a serem realizadas: Incluir a criação da Pró-reitoria ou Secretaria de 

Direitos Humanos e Diversidade no Plano de Gestão e na Estrutura da UFCAT. 

Dificuldades: Disponibilidade de pessoal e de orçamento. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Imediatamente 

Situação atual: Com relação a essa meta, a COMPAD/UFCat foi convidada para 

participar de duas reuniões com a Núcleo de Acessibilidade, CCOM e COGRAD, além 

dessas duas reuniões, também, realizamos uma com a equipe gestora, que na ocasião 

sinalizou que a COMPAD/UFCat enquanto Comissão Permanente, com as atribuições 

conforme constam na Portaria, teria um lugar específico, a priori ficaria junto com outras 

Comissões Permanentes da UFCat ligada a Reitoria, mas que as ações que realizamos, 

que ultrapassam o texto da Portaria, seriam alocadas em um setor específico. 

Nas duas reuniões com Núcleo de Acessibilidade, CCOM e COGRAD (sendo que 

na segunda reunião a Comissão de Assédio também esteve presente) apresentamos a 

proposta conforme apresentado nesta meta, ou seja, a criação de uma Pró-reitoria ou 

Secretaria que abrigaria as Secretarias ou Comissões de Políticas Afirmativas Raciais 

(pensada pela atual COMPAD), de Inclusão, Permanência e Acompanhamento, de 

Acessibilidade (pensada pelo atual Núcleo de Acessibilidade), e de Direitos Humanos 

(pensada pela atual Comissão de Assédio), mas apesar dos representantes do Núcleo de 

Acessibilidade, da COGRAD, da Comissão de Assédio e até mesmo de estudantes que 

estavam presentes compartilharem e serem adeptos a criação desse setor, ao final das 

discussões foi direcionado que se criaria um setor de ações afirmativas dentro da Pró-

Reitoria de assuntos estudantis, o que para nós não atenderia nossas expectativas, pois as 

ações que a COMPAD/UFCat desenvolve ultrapassam a esfera estudantil. As ações e 

projetos que a COMPAD/UFCat defende permeiam a pesquisa, o ensino e extensão, 

“atravessa” a formação docente, passa pela divulgação das cotas nas escolas de ensino 

médio, para estudantes que queiram ingressar na universidade, discute a questão das 

questões étnico raciais no âmbito da universidade, acompanha a aplicabilidade da lei de 

cotas para concursos públicos. Assim, a COMPAD/UFCat espera que a discussão sobre 

esse ponto continue e avance durante esse processo de transição. 

 

 Meta: Manter programa similar ao UFGInclui 



Justificativa: É necessário manter na UFCAT programa similar ao UFGInclui que 

gera uma vaga extra em cada curso onde houver demanda indígena e quilombola. 

Ações a serem realizadas: Incluir a criação de programa similar ao UFGInclui 

como política da UFCAT. 

Dificuldades: Inclusão social. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses 

Situação atual: Sobre essa meta, a discussão não teve início com a equipe gestora 

e demais responsáveis por esse processo. 

 

 Meta: Garantir vagas reservadas para Negros nos concursos públicos 

de docentes e técnico-administrativos da UFCAT 

Justificativa: É necessário discutir estratégias para garantir a reserva de vagas para 

negros nos concursos públicos de docentes e técnico-administrativos. 

Ações a serem realizadas: Discutir e sugerir estratégias para garantir a reserva de 

vagas para negros nos concursos públicos de docentes e técnico-administrativos, 

garantindo que a verificação da a condição autodeclarada seja no início do Certame ou 

entre as fases iniciais; o uso dos termos “população negra”, “vagas reservadas para negros 

(pretos e pardos)”, “candidatos negros (pretos e pardos)” em todos os editais da 

universidade; 

Dificuldades: Procedimentos burocráticos. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

Situação atual: Sobre essa meta, a discussão não teve início com a equipe gestora 

e demais responsáveis por esse processo. 

Além dessas metas já elencadas no relatório anterior, a COMPAD, neste relatório 

de 2019, acrescenta outras metas: 

 

 Meta: Estudar procedimentos para realização das bancas de 

heteroidentificação nos processos seletivos (presencial ou virtual) 

Justificativa: É necessário estudar outras formas para a realização das bancas de 

heteroidentificação, a fim de minimizar custos financeiros, tempo e pessoal. 

Ações a serem realizadas: Abertura de diálogo com outras instituições que 

trabalham com práticas diferenciadas das praticadas pela COMPAD/UFCat; estudo de 

sistemas com matrícula virtual e discussão com as outras comissões que fazem parte da 

matrícula. 



Dificuldades: Financeira. Servidor específico para tratar, de modo específico, do 

assunto. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 12 meses 

 

 Meta: Implantar e/ou manter a reserva de vagas em todos os editais 

da instituição (estágios, bolsas de assistência, PIBIC, PROBEC, PET, 

residência, PROLICEN e outros); 

Justificativa: É necessário garantir a reserva de vagas nos editais da instituição, a 

fim de garantir a política de ação afirmativa, também, na permanência dos estudantes. 

Ações a serem realizadas: Abertura de diálogo e parceria com os setores da 

instituição que tratam de cada edital. 

Dificuldades: Servidor específico para tratar, de modo específico, do assunto. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

 

 Meta: Realizar parcerias com Ministério Público 

Justificativa: É necessário que o Ministério Público atue de maneira conjunta com 

a COMPAD, que mantenham a mesma linha de pensamento, em prol do fortalecimento 

das políticas de ação afirmativas. 

Ações a serem realizadas: Abertura de diálogo e parceria com o Ministério 

Público. 

Dificuldades: Servidor específico para tratar, de modo específico, do assunto. 

Tempo estimado para alcançar a meta: Ação contínua 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação deste relatório, pelo segundo ano consecutivo, além de relatar as 

ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2019, também, traz uma avaliação das 

metas apresentadas no documento produzido no ano de 2018. 

A partir da produção destes relatórios, avaliamos e reavaliamos a atuação da 

COMPAD/UFcat ao longo dos anos e, para nós, integrantes da COMPAD, é muito bom 

e prazeroso ver o crescimento e número de adeptos que vão se “juntando” nessa comissão, 

por quererem contribuir com a universidade e com as discussões acerca da questões étnico 

raciais. 



Como podemos observar no ano de 2018, a COMPAD/UFCat focou mais na 

formação, em oferecer e compartilhar conhecimentos teórico, jurídicos e técnicos acerca 

das ações afirmativas, ou seja, em capacitar os integrantes da Comissão, para que 

possamos ter um pouco mais de conhecimento do lugar que representamos. Assim, no 

ano de 2019, o foco foi visitar as escolas. Nessa ação o alcance presencial foi de 

aproximadamente 700 (setecentos) estudantes de escolas do ensino médio da rede pública 

de Catalão e região, mesmo com os contratempos e sobrecarga de atividades do setor de 

lotação de cada servidor que compõe a comissão e disponibilidade orçamentária, a 

COMPAD/UFCat conseguiu atingir esse objetivo. O que demonstra engajamento da 

Comissão com as propostas desenhadas. 

Nesse cenário, que reafirmamos e defendemos a importância de um “local” 

instituído dentro da UFCat para a COMPAD, pois os projetos e metas propostos pela 

Comissão carecem de ser concretizados e outros precisam ser estruturados, pois 

percebemos que as populações negra, quilombola e indígena necessitam de ações 

específicas para a garantia e manutenção do direito ao acesso e à permanência na 

educação superior pública. 
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