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EDITAL Nº 01/2021
Seleção para o Mestrado em Ensino e Formação Docente
Modalidade: Profissional – Turma 2021
BANCA RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – 27/01/2022
A Banca Recursal de Heteroidentificação atuará na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), no auditório do Campus da Liberdade. Av. da Abolição, 3, Centro, Redenção,
Ceará.
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS (PAA) – LINHA 2
Inscrição
PAA0002L2

Horário
9h
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS (PAA) – LINHA 1

Inscrição
PAA0015L1
PAA0011L1

Horário
9h20min
9h40min

Algumas Orientações enviadas pelo Serviço de Promoção da Igualdade Racial (SEPIR):
Em virtude da pandemia decorrente do Coronavírus (SARS – COV – 2/COVID – 19) e diante das recomendações das
autoridades sanitárias, os candidatos deverão seguir as seguintes orientações:
 Comparecer à Comissão de Heteroidentificação utilizando, obrigatoriamente, máscaras de proteção facial,

industriais ou caseiras;
 Comparecer à Comissão de Heteroidentificação sem a presença de acompanhantes;
 Manter distanciamento social de 2 metros entre as pessoas;
 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
 Realizar a higiene das mãos com preparação alcoólica a 70%.
 Não comparecer ao procedimento de análise pela Comissão de Heteroidentificação, caso esteja

apresentando sintomas de infecção respiratória ou sintomas característicos de COVID-19, tais como
tosse, coriza, dificuldade para respirar ou febre – manifestada no dia da análise ou no dia anterior.
Caso o (a) convocado (a) não compareça à análise pela CVVA, por apresentar sintomas de infecção respiratória
ou sintomas característicos de COVID-19, deverá ser enviado atestado médico escaneado, que constate a sua
condição. O atestado médico deverá conter o nome e o CPF do discente e o nome e o CRM do médico e deverá
ser enviado, exclusivamente, via Internet para o seguinte endereço sepir@unilab.edu.br com cópia para
selecao.ppgef@unilab.edu.br até às 23h59min do dia 26 de janeiro de 2022 para posteriormente aguardar nova
convocação.
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