Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente (PPGEF UNILAB-IFCE)
Mestrado em Ensino e Formação Docente – Modalidade Profissional

EDITAL Nº 01/2021
Seleção para o Mestrado em Ensino e Formação Docente
Modalidade: Profissional – Turma 2021
CONVOCAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL
A coordenação do programa foi notificada pelo Ofício nº 01255/2022/GCM-PRF5/EN-EDU/PGF/AGU, de
12/05/2022, encaminhando Parecer de força executória e demais documentos para que fosse realizado um
novo procedimento de heteroidentificação do candidato Francisco Jardilson Barroso Ferreira.
Após os devidos encaminhamentos, o Serviço de Promoção da Igualdade Racial da Unilab convocou o
candidato para a realização de sessão de verificação de sua autodeclaração fenotípica pela Comissão de
Verificação e Validação de Autodeclaração (CVVA), instituída pela Resolução Consuni/Unilab Nº 40, de 20
de agosto de 2021 e Resolução Consepe/Unilab Nº 115, de 18 de novembro de 2021, conforme os
procedimentos previstos para o preenchimento de vagas das políticas afirmativas nos cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
O candidato compareceu à Comissão de Verificação e Validação de Autodeclaração (CVVA) munido do
Termo de Autorização de Uso de Imagem/áudio e do documento original de identidade com foto, no dia 02
de junho de 2022, quinta-feira, às 11h00min., Sala 01, Bloco 1, Campus dos Palmares da Unilab, situado à
Rodovia CE 060, km 51. Acarape, CE.
Em seu parecer motivado, a banca avaliadora (comissão de heteroidentificação) formada pelos membros
nomeados na Portaria PROPAE/-UNILAB Nº 23, de 01 de junho de 2022 validou a autodeclaração do
candidato Francisco Jardilson Barroso Ferreira, indicando que, de acordo com a aparência racial
autodeclarada (traços fenotípicos) o mesmo faz jus ao enquadramento na política pública de ação afirmativa
pela Lei de Cotas 12.711/12. Por este motivo, notifica-se o DEFERIMENTO do candidato.
Frente ao exposto, fica o candidato Francisco Jardilson Barroso Ferreira convocado para assumir uma vaga
no programa.
O prazo para a confirmação da vaga será até 06/06/2022, às 17:00, via e-mail das Secretarias do PPGEF
UNILAB-IFCE: ppgef.unilab-ifce@unilab.edu.br; ppgef.unilab-ifce@ifce.edu.br
Nos referidos e-mails, o candidato deverá fazer o envio da documentação digitalizada abaixo:
1. RG e CPF; 2. Comprovante de Residência; 3. Curriculum Lattes; 4. Duas Fotos 3×4; 5. Diploma de
Graduação.
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