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Proclamação de resultado 

A fim de atender as exigências do Edital 01/2020 do processo seletivo do Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí, às 9 (nove) horas do dia 11 (onze) do 
mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu-se a Comissão Recursal de 
Avaliação de Heteroidentificação para realizar entrevistas aos candidatos. O resultado das 
avaliações deu-se conforme segue:


	 

	 Sem mais a tratar.

	 Att,


Presidente da Comissão de Heteroidentificação

CPF RESULTADO JUSTIFICATIVA

021.313.931-64 INDEFERIDO Considerando-se o registro videográfico realizado no procedimento de 
primeira instância para fins de heteroidentificação, o parecer emitido 
pela comissão de primeira instância e o conteúdo do recurso 
elaborado pelo candidato A banca de heteroidentificação, em nova 
entrevista ao(à) candidato(a) constatou que o(a) mesmo(a) visivelmente 
não apresenta características fenotípicas da população negra (preto e 
pardo). Desta forma, aferiu-se que o(a) candidato(a) não apresenta-se 
apto a justificar sua participação como negro(a). Vale destacar que a 
universidade adotou enquanto metodologia de identificação do 
componente étnico-racial, a heteroidentificação a partir de duas ou 
mais características fenotípicas. A "questão fenotípica" determinante 
para identificação do(a) candidato impõe, no que concerne aos traços 
negroíde, características próprias que são presentes e marcantes na 
população negra e estão para além da concentração de melanina na 
pele.

000.546.781-02 INDEFERIDO Considerando-se o registro videográfico realizado no procedimento de 
primeira instância para fins de heteroidentificação, o parecer emitido 
pela comissão de primeira instância e o conteúdo do recurso 
elaborado pelo candidato A banca de heteroidentificação em nova 
entrevista ao candidato(a) constatou que o(a) mesmo(a) visivelmente 
não apresenta características fenotípicas da população negra (preto e 
pardo). Desta forma, aferiu-se que o(a) candidato(a) não apresenta-se 
apto a justificar sua participação como negro(a). Vale destacar que a 
universidade adotou enquanto metodologia de identificação do 
componente étnico-racial, a heteroidentificação a partir de duas ou 
mais características fenotípicas. A "questão fenotípica" determinante 
para identificação do(a) candidato impõe, no que concerne aos traços 
negroíde, características próprias que são presentes e marcantes na 
população negra e estão para além da concentração de melanina na 
pele.


