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CONVOCAÇÃO PARA BANCA DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO 

- CANDIDATOS/AS AO MESTRADO DO PPGRHS - RETIFICAÇÃO 

 
Conforme o edital de seleção para o mestrado do PPRHS/UFAL (EDITAL 
02/2019- PPGRHS/PROPEP-CPG/UFAL), convocamos os candidatos listados 
abaixo, inscritos/as nas vagas de cotas de ação afirmativa para 
autodeclarados/as negros/as nos processos seletivos dos editais acima citados, 
para comparecer à Banca de Verificação de Autodeclaração, que ocorrerá 
na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, das 08h às 13 horas, 
no auditório da Reitora. 
 

• JOSÉ WILSON DOS SANTOS 

• THAYSE FARIAS DE BARROS 

• ITALO RAPHAEL SILVA RAMOS DOS SANTOS 
  
Antes de se submeter a verificação no local acima indicado, o/a candidato/a 
deverá ir à Secretaria de Pós-Graduação do CTEC para receber uma declaração 
que deverá ser apresentada à Banca de Verificação de Autodeclaração. 
  
Orientações: 

1º) Chegar com 15 minutos de antecedência para não atrasar o processo de 
avaliação; 

2º) Apresentar um documento do Programa de que é candidato/a à reserva de 
vagas para pessoas negras (disponível na Secretaria de Pós-Graduação do 
CTEC); 

3º) Apresentar documento de identificação pessoal com foto (RG ou Carteira 
Nacional de Habilitação); 

4º) Não usar acessórios na cabeça tais como: boné, chapéu, lenço; 

5º) Não usar óculos escuros; 

6/º) Não usar maquiagem. 

Em suma, evitar o uso de quaisquer acessórios ou vestimentas que 
impossibilitem a verificação fenotípica.   

O processo se realizará a partir da exibição de um vídeo educativo, depois com 
a captura de imagens, seguida de uma entrevista com a banca composta por 
membros da Comissão de Heteroidentificação da Ufal, segundo a PORTARIA 
UFAL nº 1.834, de 18 de dezembro de 2018. 


