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Atenção: Os candidatos que ainda não estiverem nesta listagem, devem aguardar as próximas publicações, pois as Comissões Locais ainda estão analisando
adocumentação.

Nome

Situação da
autodeclaração

Justificativa para as situações (Deferido/Indeferido)

ERIKA DA SILVA BRAZ LIMA

Deferida

A candidata se enquadra como candidata cotista conforme o edital.

IGOR RAMALHO SANTOS

Deferida

Conforme o edital, o candidato se enquadra como cotista.

ROGÉRIO ADRIANO BORGES

Indeferida

O candidato Rogério Adriano Borges não se enquadra nos parâmetros para o
preenchimento das vagas para cotistas, pois o mesmo não apresenta características
fenotípicas negroides como cita o edital Nº 017/2021. O candidato autodeclarado negro
(preto ou pardo) deverá considerar suas características individuais (fenótipo) e possuir
características físicas negroides tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os
formatos do rosto, lábios e nariz, que, combinados ou não, permitirão validar ou não
sua autodeclaração. As vagas são direcionadas a pessoas negras que têm pele preta ou
pele parda, pois se trata de política de ação afirmativa para a população negra.

VITOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS

Deferida

O candidato se enquadra como candidato cotista, conforme o edital.

Curso

Campus

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

Engenharia de Computação

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

JONAS ALBERNAZ DE SOUZA

Deferida

Candidato preencheu todos os requisitos.

Engenharia Elétrica

CAMPUS PARACATU

LUIZ GUSTAVO PAIXÃO ALVES

Deferida

Candidato preencheu os requisitos.

Engenharia Elétrica

CAMPUS PARACATU

WEIDER DA SILVA NASCIMENTO

Deferida

Candidato preencheu os requisitos.

Engenharia Elétrica

CAMPUS PARACATU

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

ALEXSANDER SALDANHA DA SILVA

Indeferida

LORRAINE FERREIRA DA CRUZ

Deferida

O candidato ALEXSANDER SALDANHA DA SILVA não se enquadra como
candidata/o cotista porque, segundo a Resolução nº 48 de dezembro de 2020 do IFTM,
art.19, inciso II o/a candidato/a declara estar ciente de que não será analisada a
ascendência (pais, mães, avós, bisavós) do/a candidato/a pela comissão instaurada para
análise. De acordo com o edital nº 17/2021, no item 8.2 , 8.2.2 e 8.2.3 no caso de
negros/as (pretos/as ou pardos/as), será observado o critério fenotípico: traços físicos
negroides que demonstram percepção social do/a candidato/a enquanto negro/a. O/A
candidato/a autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá considerar suas
características individuais (fenótipos) e possuir características físicas negroides tais
como a cor de pele (preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou encarapinhados),
lábios (grossos) e nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou não, permitirão
validar ou não da sua autodeclaração. As vagas são direcionadas a pessoas negras (preta
ou parda), pois se trata de política de ação afirmativa para a população negra.
A inscrição foi deferida, pois, a Comissão constatou que o (a) candidato(a) possui várias
das características fenotípicas do negro, conforme demonstrado no quadro geral de
padrões avaliativos, que consta na ficha de autodeclaração da Comissão de

Heteroidentificação do IFTM.

AURICELIA SILVA CAFELISTA FAGUNDES

Indeferida

MAYKON DA SILVA PALMA

Deferida

RYAN CAMPELO SOARES E OLIVEIRA

Indeferida

SIMONE DA COSTA CARVALHO

Indeferida

VITOR WILLIAM DA SILVA

Deferida

A candidata Auricélia Silva Cafelista Fagundes não se enquadra como candidata/o
cotista porque, segundo a Resolução nº 48 de dezembro de 2020 do IFTM, art.19, inciso
II o/a candidato/a declara estar ciente de que não será analisada a ascendência (pais,
mães, avós, bisavós) do/a candidato/a pela comissão instaurada para análise. De acordo
com o edital nº 17/2021, no item 8.2, 8.2.2 e 8.2.3 no caso de negros/as (pretos/as ou
pardos/as), será observado o critério fenotípico: traços físicos negroides que
demonstram percepção social do/a candidato/a enquanto negro/a. O/A candidato/a
autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá considerar suas características
individuais (fenótipos) e possuir características físicas negroides tais como a cor de pele
(preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou encarapinhados), lábios (grossos) e
nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou não, permitirão validar ou não da sua
autodeclaração. As vagas são direcionadas a pessoas negras (preta ou parda), pois se
trata de política de ação afirmativa para a população negra.
Para os indígenas não será avaliado o fenótipo, neste caso o candidato(a) terá que
apresentar o RANI, ou documento assinado pelo cacique ou líder da comunidade
indígena atestando este pertencimento.
A candidata se enquadra como candidata cotista porque, segundo a Resolução nº 48 de
dezembro de 2020 do IFTM, art.19, inciso II o/a candidato/a declara estar ciente de que
não será analisada a ascendência (pais, mães, avós, bisavós) do/a candidato/a pela
comissão instaurada para análise. De acordo com o edital nº 17/2021, no item 8.2 , 8.2.2
e 8.2.3 no caso de negros/as (pretos/as ou pardos/as), será observado o critério
fenotípico: traços físicos negroides que demonstram percepção social do/a candidato/a
enquanto negro/a. O/A candidato/a autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá
considerar suas características individuais (fenótipos) e possuir características físicas
negroides tais como a cor de pele (preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou
encarapinhados), lábios (grossos) e nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou
não, permitirão validar ou não da sua autodeclaração. As vagas são direcionadas a
pessoas negras (preta ou parda), pois se trata de política de ação afirmativa para a
população negra.
O candidato Ryan Campelo Soares e Oliveira não se enquadra como candidato cotista
porque, segundo a Resolução nº 48 de dezembro de 2020 do IFTM, art.19, inciso II o/a
candidato/a declara estar ciente de que não será analisada a ascendência (pais, mães,
avós, bisavós) do/a candidato/a pela comissão instaurada para análise. De acordo com
o edital nº 17/2021, no item 8.2 , 8.2.2 e 8.2.3 no caso de negros/as (pretos/as ou
pardos/as), será observado o critério fenotípico: traços físicos negroides que
demonstram percepção social do/a candidato/a enquanto negro/a. O/A candidato/a
autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá considerar suas características
individuais (fenótipos) e possuir características físicas negroides tais como a cor de pele
(preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou encarapinhados), lábios (grossos) e
nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou não, permitirão validar ou não da sua
autodeclaração. As vagas são direcionadas a pessoas negras (preta ou parda), pois se
trata de política de ação afirmativa para a população negra.
A candidata Simone da Costa Carvalho não se enquadra como candidata cotista porque,
segundo a Resolução nº 48 de dezembro de 2020 do IFTM, art.19, inciso II o/a
candidato/a declara estar ciente de que não será analisada a ascendência (pais, mães,
avós, bisavós) do/a candidato/a pela comissão instaurada para análise. De acordo com
o edital nº 17/2021, no item 8.2 , 8.2.2 e 8.2.3 no caso de negros/as (pretos/as ou
pardos/as), será observado o critério fenotípico: traços físicos negroides que
demonstram percepção social do/a candidato/a enquanto negro/a. O/A candidato/a
autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá considerar suas características
individuais (fenótipos) e possuir características físicas negroides tais como a cor de pele
(preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou encarapinhados), lábios (grossos) e
nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou não, permitirão validar ou não da sua
autodeclaração. As vagas são direcionadas a pessoas negras (preta ou parda), pois se
trata de política de ação afirmativa para a população negra.
O candidato se enquadra como candidata/o cotista porque, segundo a Resolução nº 48
de dezembro de 2020 do IFTM, art.19, inciso II o/a candidato/a declara estar ciente de

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

Engenharia Agronômica

CAMPUS UBERLÂNDIA

que não será analisada a ascendência (pais, mães, avós, bisavós) do/a candidato/a pela
comissão instaurada para análise. De acordo com o edital nº 17/2021, no item 8.2 , 8.2.2
e 8.2.3 no caso de negros/as (pretos/as ou pardos/as), será observado o critério
fenotípico: traços físicos negroides que demonstram percepção social do/a candidato/a
enquanto negro/a. O/A candidato/a autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá
considerar suas características individuais (fenótipos) e possuir características físicas
negroides tais como a cor de pele (preta ou parda), a textura do cabelo (crespos ou
encarapinhados), lábios (grossos) e nariz (curto, largo e chato), que, combinados ou
não, permitirão validar ou não da sua autodeclaração. As vagas são direcionadas a
pessoas negras (preta ou parda), pois se trata de política de ação afirmativa para a
população negra.
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