
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pró-Reitoria de Ensino

Coordenação de Registros Acadêmicos

RETIFICAÇÃO DO EDITAL CRA Nº 12/2018

 

A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Pelotas
torna público a alteração do Edital de Matrículas PAVE 2018/2 -Lista de Espera, conforme segue:

 

a) Retificação do Edital Nº 12/2018

b) No item 4.2, onde se lê: 

"Data e local das entrevistas: A entrevista será realizada nos dias da matrícula, conforme estabelecido
nas convocações. Poderá, em casos excepcionais, ser agendada a critério da CCICE."

, leia-se: 

"Data e local das entrevistas: A entrevista será realizada nos dias da matrícula, no Núcleo de Ações
Afirmativas e Diversidade - NUAAD, localizado à Rua Almirante Barroso 1734, sala 7, Pelotas-RS.
Poderá, em casos excepcionais, ser agendada a critério da a Comissão de Controle de Identificação do
Componente Étnico-Racial – CCICE  através de documento gerado para tal fim."

c) No item 4.4, onde se lê: 

"Análise: a análise seguirá os conceitos definidos pela CCICE.

I - Negro: de acordo com a Orientação Normativa Nº 3, de 1º de agosto de 2016, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as formas de critério de verificação da veracidade da
autodeclaração negro (preto ou pardo) deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do
candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato à entrevista com a
Comissão de Controle de Identificação do Componente Étnico-Racial – CCICE.

II - Indígena: trata-se da pessoa que possui aspectos fenotípicos indígena, que se autodeclara indígena ou
índio, que se representa enquanto tal, que é membro ou oriundo de comunidades indígenas e/ou que
descende de povo indígena por relações de parentesco, aspectos que serão verificados obrigatoriamente
com a presença do candidato à entrevista com a Comissão de Controle de Identificação do Componente
Étnico-Racial – CCICE."

, leia-se: 

"Análise: A análise seguirá os conceitos definidos pela CCICE/UFPel como segue:

I - Negro: de acordo com a Orientação Normativa Nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as formas de critério de verificação da veracidade da
autodeclaração negro (preto ou pardo) deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do
candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato à entrevista com
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CCICE/UFPel.

II - Indígena: trata-se da pessoa que possui aspectos fenotípicos indígena, que se autodeclara indígena ou
índio, que se representa enquanto tal, que é membro ou oriundo de comunidades indígenas e/ou que
descende de povo indígena por relações de parentesco, aspectos que serão verificados obrigatoriamente
com a presença do candidato à entrevista com a CCICE/UFPel."

d) Os demais itens permanecem inalterados.

 

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER,
Coordenadora, Coordenação de Registros Acadêmicos, em 18/06/2018,
às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DA SILVA CAMARGO,
Coordenador, Coordenação de Pedagogia Universitária, em 18/06/2018,
às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIO RENATO DE AZEVEDO
JUNIOR, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em
18/06/2018, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0181393 e o código CRC A52260EB.

Referência: Processo nº 23110.019072/2018-16 SEI nº 0181393
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