
    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

PARECER   

Banca de Heteroidentificação Telepresencial 

Candidato(a): MICHELE KEROLEM DE ALELUIA BATISTA 

Resultado:  
 

A Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Catalão, em 

atendimento à demanda da Resolução CONSUNI UFG Nº 07/2015  e da Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em História (PPGH), nível Mestrado Profissional, referente ao processo seletivo 

para os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as), pardos(as) ou indígenas, realizou 

entrevista para fins de aferição das características fenotípicas do(a) referido(a) candidato(a), no dia 

13 de dezembro de 2021, realizada por meio da plataforma Google Meet. 

Na entrevista, a Autodeclaração do(a) candidato(a) negro/a (preto/a ou pardo/a), foi aferida 

pelo critério único e exclusivo das características fenotípicas, como a cor da pele, associada a outras 

marcas ou características da população negra que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial 

negra, cotejadas nos contextos relacionais locais, sendo excluídas as considerações sobre 

ascendência, ou seja, não sendo consideradas as características fenotípicas de familiares (pai, mãe e 

avós). 

A Banca de Heteroidentificação, na presença do(a) candidato(a), realizou, conforme a 

Portaria Normativa Nº 04/2018 MPOG, Portaria Nº 1.049/2019 UFG e Portaria Nº 058/2021, de 10 

de fevereiro de 2021, o procedimento de heteroidentificação que consiste na identificação por 

terceiros da condição autodeclarada. 

Com base no exposto acima, a Banca de Heteroidentificação, em entrevista telepresencial 

constatou que o(a) candidato(a) possui as características fenotípicas visíveis da população negra 

brasileira. Desta forma, diante do reconhecimento pela Banca de Heteroidentificação, em entrevista 

telepresencial, de que o(a) candidato(a) atende os critérios que justificam sua participação como 

candidato(a) negro(a) no processo seletivo do referido programa de pós-graduação, indica-se o 

deferimento da solicitação. 

Catalão, 13 de dezembro de 2021. 

 

Integrantes da Banca de Heteroidentificação 

 

 

Hélder Nagai Consolaro – Integrante 

 

 

 

 

 

Eliane Aparecida Justino – Integrante 

  
                                                                                                   

          Mônica Luiz de Lima Ribeiro - Integrante                     Vera Lúcia Silva Vieira - Integrante   

 

      

           

 

 

Welliton Alves 



    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

PARECER   

Banca de Heteroidentificação Telepresencial 

Candidato(a): PAULA RAYANNE RODRIGUES SILVA 
Resultado:  

 

A Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Catalão, em 

atendimento à demanda da Resolução CONSUNI UFG Nº 07/2015  e da Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em História (PPGH), nível Mestrado Profissional, referente ao processo seletivo 

para os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as), pardos(as) ou indígenas, realizou 

entrevista para fins de aferição das características fenotípicas do(a) referido(a) candidato(a), no dia 

13 de dezembro de 2021, realizada por meio da plataforma Google Meet. 

Na entrevista, a Autodeclaração do(a) candidato(a) negro/a (preto/a ou pardo/a), foi aferida 

pelo critério único e exclusivo das características fenotípicas, como a cor da pele, associada a outras 

marcas ou características da população negra que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial 

negra, cotejadas nos contextos relacionais locais, sendo excluídas as considerações sobre 

ascendência, ou seja, não sendo consideradas as características fenotípicas de familiares (pai, mãe e 

avós). 

A Banca de Heteroidentificação, na presença do(a) candidato(a), realizou, conforme a 

Portaria Normativa Nº 04/2018 MPOG, Portaria Nº 1.049/2019 UFG e Portaria Nº 058/2021, de 10 

de fevereiro de 2021, o procedimento de heteroidentificação que consiste na identificação por 

terceiros da condição autodeclarada. 

Com base no exposto acima, a Banca de Heteroidentificação, em entrevista telepresencial 

constatou que o(a) candidato(a) possui as características fenotípicas visíveis da população negra 

brasileira. Desta forma, diante do reconhecimento pela Banca de Heteroidentificação, em entrevista 

telepresencial, de que o(a) candidato(a) atende os critérios que justificam sua participação como 

candidato(a) negro(a) no processo seletivo do referido programa de pós-graduação, indica-se o 

deferimento da solicitação. 

Catalão, 13 de dezembro de 2021. 

 

Integrantes da Banca de Heteroidentificação 

 

 

Hélder Nagai Consolaro – Integrante 

 

 

 

 

 

Eliane Aparecida Justino – Integrante 

  
                                                                                     

          Mônica Luiz de Lima Ribeiro - Integrante                               Welliton Alves  

 

 

 

Janaina Karla Pereira da Silva Rodrigues Firmino – Integrante 

 



    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

                

PARECER   

 

Banca de Heteroidentificação Telepresencial 

Candidato(a): SUELY DE FÁTIMA MENDES 

Resultado:  

 

A Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Catalão, em 

atendimento à demanda da Resolução CONSUNI UFG Nº 07/2015  e da Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em História (PPGH), nível Mestrado Profissional, referente ao processo seletivo 

para os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as), pardos(as) ou indígenas, realizou 

entrevista para fins de aferição das características fenotípicas do(a) referido(a) candidato(a), no dia 

13 de dezembro de 2021, realizada por meio da plataforma Google Meet. 

Na entrevista, a Autodeclaração do(a) candidato(a) negro/a (preto/a ou pardo/a), foi aferida 

pelo critério único e exclusivo das características fenotípicas, como a cor da pele, associada a outras 

marcas ou características da população negra que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial 

negra, cotejadas nos contextos relacionais locais, sendo excluídas as considerações sobre 

ascendência, ou seja, não sendo consideradas as características fenotípicas de familiares (pai, mãe e 

avós). 

A Banca de Heteroidentificação, na presença do(a) candidato(a), realizou, conforme a 

Portaria Normativa Nº 04/2018 MPOG, Portaria Nº 1.049/2019 UFG e Portaria Nº 058/2021, de 10 

de fevereiro de 2021, o procedimento de heteroidentificação que consiste na identificação por 

terceiros da condição autodeclarada. 

Com base no exposto acima, a Banca de Heteroidentificação, em entrevista telepresencial 

constatou que o(a) candidato(a) não possui as características fenotípicas visíveis da população negra 

brasileira. Desta forma, diante do reconhecimento pela Banca de Heteroidentificação, em entrevista 

telepresencial, de que o(a) candidato(a) não atende os critérios que justificam sua participação como 

candidato(a) negro(a) no processo seletivo do referido programa de pós-graduação, indica-se o 

indeferimento da solicitação. 

Catalão, 13 de dezembro de 2021. 

 

Integrantes da Banca de Heteroidentificação 

 

 

Hélder Nagai Consolaro – Integrante 

 

 

 

 

 

Eliane Aparecida Justino – Integrante 

  
                                                                                                                          

          Mônica Luiz de Lima Ribeiro - Integrante                     Vera Lúcia Silva Vieira - Integrante   

 

 

            

          Welliton Alves 


