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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

IGOR GABRIEL CARDOSO

Deferida

INGRID GONÇALVES SANTANA

Indeferida

JACYARA RODRIGUES DE SOUZA

Indeferida

Justificativa para as situações (Deferido/Indeferido)
O candidato 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 16/2021, no item 14.2 e
14.2.2, 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 Ingrid Gonçalves Santana 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 16/2021, no item 14.2 e 14.2.2, 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 não se enquadra nos parâmetros para o preenchimento das vagas para
cotistas, pois a mesma apresenta características fenotípicas negroides como cita a
resolução e o respectivo edital, que direcionam corretamente o item 3.7.1. De acordo
com a maioria dos avaliadores, a candidata autodeclarada negra , apresenta
características individuais (fenótipo), tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os
formatos do rosto, lábios e nariz, que validem sua autodeclaração.
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 16/2021, no item 14.2 e
14.2.2, 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

Curso

Campus

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

JIVONETE NUNES DE SOUZA

Deferida

LUCAS ALVES CARVALHO

Deferida

ERICA BRASILINO SAMPAIO

Deferida

THOMAS BRAGA COSTA

Deferida

HERICK EMANUEL SILVA RODRIGUES
COELHO

Deferida

KAMILA PEREIRA VAZ

Indeferida

Yan martins de oliveira

Deferida

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 se enquadra nos parâmetros para o preenchimento das vagas para cotistas,
pois a mesma apresenta características fenotípicas negroides como cita a resolução e o
respectivo edital, que direcionam corretamente o item 3.7.1. De acordo com a maioria
dos avaliadores, a candidata autodeclarada negra , apresenta características individuais
(fenótipo), tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os formatos do rosto, lábios e
nariz,
que
validem
sua
autodeclaração.
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 16/2021, no item 14.2 e
14.2.2, 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 Lucas Alves Carvalho qualifica para fazer jus à política de cotas do
Instituto Federal do Triângulo Mineiro.

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa
Técnico em Redes de
A avaliação da candidata foi considerada deferida, pois a candidata apresenta um
computadores - Concomitância
conjunto de características negróides suficientes para lê-la como negra.
Externa
Técnico em Redes de
O candidato foi considerado como deferido pela comissão, por apresentar um conjunto
computadores - Concomitância
de características que permitem identificá-lo como negro.
Externa
Técnico em Redes de
O candidato foi considerado como deferido pela comissão, por apresentar um conjunto
computadores - Concomitância
de características que permitem identificá-lo como negro.
Externa
A candidata KAMILA PEREIRA VAZ, 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
Técnico em Redes de
demonstram percepção social do/a candidato/a enquanto negro/a. O/A candidato/a computadores - Concomitância
autodeclarado/a negro/a (preto/a ou pardo/a) deverá considerar suas características
Externa
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.
Técnico em Redes de
A avaliação do candidato foi deferida, visto que o candidato apresenta as características
computadores - Concomitância
que o permitem ler o mesmo como negro.
Externa
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CAMPUS UBERLÂNDIA
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