
08h30 – Roda de conversa com integrantes da Comissão de Verificação de Autodeclaração da 
Regional Catalão

09h30 – Roda de conversa sobre a realidade da mulher negra e racismo em Catalão e na UFG 
Estudantes:  Karoline Martins de Lima,  Camila da Cruz  Santos de Sousa  e  Carmelice da Cunha Santos.

10h30 – Oficina de Hip Hop 
Estudantes:  Daniel Vitor Nunes de Melo,  Matheus Vinícius Oliveira das Neves  e  Ulisses Isac Dantas Fonseca.

13h30 – Roda de conversa com integrantes da Comissão de Verificação de Autodeclaração da 
Regional Catalão

15h30 – Oficina de Estética Negra
Estudantes:  Alana Caroline Monteiro da Silva,  Ludmila Jardim da Conceição  e  Carmelice da Cunha Santos.

19h00 – Roda de conversa com integrantes da Comissão de Verificação de Autodeclaração da 
Regional Catalão

20h00 – Oficina de Hip Hop
Estudantes:  Daniel Vitor Nunes de Melo,  Matheus Vinícius Oliveira das Neves  e  Ulisses Isac Dantas Fonseca.

Durante o dia haverá exibições de vídeos

 Espaço das Profissões - UFG/2018
24 de outubro - 8h às 21h30min

Programação da
Comissão Permanente de Autodeclaração da Regional Catalão

e do Coletivo Quilombola UFCAT

Local: Auditório Profa. Sirlene Duarte (Bloco Dicático I)

Mais informações:
compadcatalao@gmail.com
ppqi.catalao.ufg.br (em breve)
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O  que  são  COTAS?
As cotas são ações afirmativas adotadas para reduzir desigualdades sociais, econômicas e 
educacionais.  O sistema de cotas reserva vagas nas universidades públicas para candidatos que 
cursaram todo o Ensino Médio em escola pública,  podendo participar negros/as,  indígenas,  
pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda.  As cotas nas universidades federais 
tornaram-se lei desde 2012 (Lei 12.711/12).  A Lei de Reserva de Vagas garante 50% das matrículas 
por curso nas universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a 
estudantes oriundos integralmente do Ensino Médio (1º, 2º e 3º Anos e nos Instituto Federais, 4 º ano) 
público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.  Os demais 50% das vagas são 
destinados para Ampla Concorrência.

Como  ingressar  pelas  cotas  na  UFG?

Na UFG,  é possível ingressar por cotas por meio dos seguintes processos seletivos:

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) - gerenciado pelo MEC (Ministério da Educação), que 
oferece vagas em instituições públicas de ensino superior aos estudantes participantes do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) e que obtiveram nota superior a zero na redação.  O candidato 
deve definir se deseja concorrer a vagas de Ampla Concorrência ou a vagas da Lei de Reserva de 
Vaga.

Programa UFGinclui - Programa de inclusão específico da UFG que cria, em cada curso de 
graduação da universidade, uma vaga para indígenas e uma vaga para negros/as quilombolas, 
que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública. É importante destacar 
que o processo seletivo UFGInclui para negros/as quilombolas e indígenas considera a nota do 
Enem.

A verificação dos requisitos dos candidatos aprovados pela Lei de Reserva de Vagas na UFG é 
realizada pelas Comissões de Escolaridade, de Acessibilidade, de Análise da Realidade 
Socioeconômica e de Verificação da Autodeclaração.

A Comissão Permanente de Autodeclaração da Regional Catalão informa:

É bom saber...
Estudantes que em algum momento cursaram o Ensino Médio em escolas 
conveniadas, comunitárias, filantrópicas, confessionais, fundações e Sistema 
S (Sesc, Senai, Sesi e Senac), mesmo com bolsa integral, NÃO poderão 
ingressar pelas cotas.
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O  que  são  COTAS  RACIAIS?
As cotas raciais são reservas de vagas para grupos étnico-raciais, como as populações negras e 
indígenas,  que sofreram um processo de exclusão ao longo da história do Brasil.

Quem  tem  direito?
Estudantes negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas que estudaram todo o Ensino Médio 
em escola pública.

Como  comprovar?
Através da autodeclaração e da heteroidentificação.

Autodeclaração é um documento no qual o/a candidato/a se autodeclara preto/a, pardo/a ou 
indígena.

Heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração conduzido pela 
Comissão de Verificação de Autodeclaração da UFG. A verificação é realizada por meio de 
entrevista presencial (no caso de candidatos/a autodeclarado/a negro/a (preto/a e pardo/a) e 
quilombola) e análise de documentação (no caso de candidato/a autodeclarado/ indígena e 
quilombola). A comissão leva em conta as características observáveis, os aspectos fenotípicos 
do/a candidato/a.  Não será analisado o fenótipo dos familiares,  e sim apenas do/a candidato/a, 
em um procedimento que lhe garante o contraditório e a ampla defesa. A Comissão de 
Verificação da Autodeclaração busca fiscalizar e garantir a aplicação das políticas de ações 
afirmativas da UFG e evitar fraudes.

A Comissão Permanente de Autodeclaração da Regional Catalão informa:

É bom saber...
Fenótipo é aparência e/ou conjunto de características físicas de um 
determinado grupo racial.  No caso do Brasil, o fenótipo dos afro-brasileiros se 
observa, predominantemente, pela a cor da pele, a textura do cabelo e os 
aspectos faciais. Podem estar conjugadas todas essas características ou 
apenas parte delas.

Candidato Pardo que é público alvo das cotas raciais é aquele que apresenta 
traços afrodescendentes.

Mais informações:
compadcatalao@gmail.com
ppqi.catalao.ufg.br (em breve)
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