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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras
 

PARECER Nº 191/2021/UAECHL-REJ/REJ
PROCESSO Nº 23070.066779/2021-31
INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO@

 
Jataí, 8 de dezembro de 2021

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí

A Comissão de Heteroiden�ficação da Universidade Federal de Jataí, em atendimento à demanda do Programa de Pós-Graduação em
Educação, da Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras, para atuar em processo sele�vo, de que trata o Edital nº 05/2021, realizou entrevista para
fins de aferição das caracterís�cas feno�picas da candidata HANNA APARECIDA SILVA FEITOSA. O procedimento de heteroiden�ficação ocorreu no dia 8 de
dezembro de 2021, na sala 22, Bloco 5, Campus Jatobá/UFJ, das 13h às 13h30.

No procedimento de heteroiden�ficação são aferidas, no conjunto de caracterís�cas �sicas visíveis dos candidatos, a cor da pele associada às
demais marcas ou caracterís�cas da população negra (formato do nariz, textura de cabelos e lábios) que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência
racial negra, cotejadas nos contextos relacionais locais. No caso específico da candidata, apresentam-se visivelmente caracterís�cas �picas da população
negra. Desse modo, conclui-se que a candidata possui traços feno�picos que a habilite como sujeito de direito da polí�ca de reserva de vaga com critério
étnico-racial.

Não foram considerados, para fins do processo de heteroiden�ficação, laudos médicos, registros, documentos pretéritos, imagens e cer�dões
que se refiram à confirmação de heteroiden�ficação em processos anteriores, conforme dispõe o Art. 9º da Portaria Norma�va nº 4, de 6 de abril de 2018 e
seus parágrafos que disciplinam:

 

“Art. 9º - A comissão de heteroiden�ficação u�lizará exclusivamente o critério feno�pico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso
público.

§ 1º - Serão consideradas as caracterís�cas feno�picas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroiden�ficação.

§ 2º - Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e cer�dões
referentes a confirmação em procedimentos de heteroiden�ficação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.”
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O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Cons�tucionalidade nº 41, declara legí�ma a u�lização de mecanismos de verificação
como a heteroiden�ficação, não restando dúvida sobre a legi�midade de atuação da Comissão de Heteroiden�ficação da UFJ.

 

“a fim de garan�r a efe�vidade da polí�ca em questão, também é cons�tucional a ins�tuição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legí�ma a
u�lização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroiden�ficação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do
concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garan�dos o contraditório e a ampla defesa.”

 

Com base no exposto acima, a Banca de Heteroiden�ficação considera procedente a par�cipação da candidata no processo sele�vo para o
Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí.

 

Atenciosamente,

Humberto Borges

Coordenador de Ações Afirma�vas/UFJ

Presidente da Comissão de Heteroiden�ficação/UFJ

Documento assinado eletronicamente por Humberto Borges, Professor do Magistério Superior, em 08/12/2021, às 16:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2559263 e o código CRC BF26088A.
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