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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

ANNA LAURA FREITAS SILVA

Deferida

GEOVANA OLIVEIRA ANDRADE

Indeferida

ISA GABRIELLY ARAUJO BENTO

Deferida

Justificativa para as situações (Deferido/Indeferido)
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.
A candidata se enquadra como candidata cotista conforme disposto na Resolução nº 48
de dezembro de 2020 do IFTM, art.19. 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 não 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 , não 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 Geovana Oliveira Andrade 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 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

Curso

Campus

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

JULIANE DE OLIVEIRA GUSMÃO

Indeferida

LAYANE RODRIGUES MARQUES

Indeferida

FRANCIELLE TRISSYA DOS SANTOS

Deferida

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.
A candidata não se enquadra nos parâmetros para o preenchimento das vagas para
cotistas, pois a mesma não 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 , não 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 não se enquadra nos parâmetros para o preenchimento das vagas para
cotistas, pois a mesma não 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 , não 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 Layane Rodrigues Marques 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 apresenta as carcterísticas fenotípicas que a enquadram no grupo Negros/as
subgrupos Pretos. A candidata se inclui na raça social Negra, que é explicada pelo
antropólogo Kabengele Munanga como uma categoria construída a partir das
diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios
morfológicos que denotem o indivíduo como afro-brasileiro. Desta forma a candidata
se enquandra como afro-brasileira. 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.

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

GABRIELLY BORGES DE MORAIS SILVA

Deferida

JEFFERSON DILDO SILVA FAGUNDES

Deferida

LAUCIBIO CARVALHO DE AZAMBUJA NETO

Indeferida

MARCELO HENRIQUE CORRÊA MARQUES

Deferida

A candidata apresenta as características fenotípicas que a enquadram no grupo
Negros/as subgrupos Pretos. A candidata se inclui na raça social Negra, que é explicada
pelo antropólogo Kabengele Munanga como uma categoria construída a partir das
diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios
morfológicos que denotem o indivíduo como afro-brasileiro. Desta forma a candidata
se enquadra como afro-brasileira. 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 apresenta os requisitos apresentados no edital que o qualificam como
pessoa negra/parda. 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
O candidato Laucibio Carvalho de Azambuja Neto 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 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 apresenta os requisitos necessários para seu enquadramento para o direito
de acesso via políticas de ação afirmativa, segundo as regras do edital. 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.

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

Técnico em Agropecuária Concomitância Externa

CAMPUS UBERLÂNDIA

ERICK AFONSO DA SILVA

Deferida

MARCELO RODRIGUES DA SILVA

Deferida

YAGO INÁCIO OLIVEIRA

Deferida

EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA

Indeferida

LUCAS PEREIRA FRANCA

Indeferida

THIAGO GOMES DA SILVA

Deferida

A inscrição foi deferida, pois, a Comissão constatou que o (a) candidato(a) possui várias
Técnico em Redes de
das características fenotípicas do negro, conforme demonstrado no quadro geral de
computadores - Concomitância
padrões avaliativos, que consta na ficha de autodeclaração da Comissão de
Externa
Heteroidentificação do IFTM.
Técnico em Redes de
O candidato MARCELO RODRIGUES DA SILVA foi considerado como deferido por
computadores - Concomitância
esta comissão, por possuir características negroides.
Externa
Técnico em Redes de
O candidato Yago Inácio oliveira teve sua avaliação deferida por esta comissão, por
computadores - Concomitância
possuir várias das características fenotipicas que o permitem ler como negro.
Externa
O candidato EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA não se enquadra nos parâmetros para
o preenchimento das vagas para cotistas, pois o mesmo não apresenta características
fenotípicas negroides como cita a resolução 048/2020 e o edital 016/2021, que
direcionam corretamente o item 3.7.1. O candidato autodeclarado/a negro/a (preto/a ou
Técnico em Redes de
pardo/a) deverá considerar suas características individuais (fenótipo) e possuir computadores - Concomitância
características físicas negroides tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os
Externa
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.
O candidato LUCAS PEREIRA FRANCA não se enquadra nos parâmetros para o
preenchimento das vagas para cotistas, pois o mesmo não apresenta características
fenotípicas negroides como cita a resolução 048/2021 e o edital 016/2021, que
direcionam corretamente o item 3.7.1. O candidato autodeclarado negro (preto ou
Técnico em Redes de
pardo) deverá considerar suas características individuais (fenótipo) e possuir computadores - Concomitância
características físicas negroides tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os
Externa
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.
Técnico em Redes de
O candidato THIAGO GOMES DA SILVA foi considerado como deferido por esta
computadores - Concomitância
comissão, por possuir características negroides.
Externa
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