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Considerando a Portaria Normativa Nº 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o 

procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para 

fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei 

nº 12.990/2014, informamos que serão resguardos o sigilo dos nomes dos membros da Comissão 

de Verificação, para procedimentos de heteroidentificação, podendo ser disponibilizados aos 

órgãos de controle interno e externo, se requeridos. 

Os membros titulares e suplentes desta comissão participaram de oficina sobre a temática 

da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo e atendem aos critérios 

estabelecidos pela referida Portaria Normativa Nº 4/2018/SGP/MP. 

Sendo assim, divulgamos os currículos, de forma resumida, dos membros titulares da 

Comissão de Verificação, os quais atuarão no procedimento de heteroidentificação, como segue: 

 

1. Possui Licenciatura em Pedagogia, doutorado e mestrado em Educação. Atua nos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. Pesquisa na área de Educação, com ênfase em 

Sociologia da Educação. Tem estudos em marcadores sociais da diversidade étnico-racial e 

formação de professores, além de temas relacionados à: educação e cultura, relações étnico-

raciais e educação, juventude negra, educação de jovens e adultos, ensino médio, movimentos 

sociais e educação. 

2. Possui graduação em Comunicação Social, mestrado em Estudos Linguísticos e doutorado em 

Linguística Aplicada. Tem experiência nas áreas de Linguística Aplicada e Comunicação Social, 

atuando principalmente nos seguintes temas: semiótica social, multimodalidade, análise crítica do 

discurso, letramento, ensino de gêneros acadêmicos e jornalísticos, roteiro e produção de 

documentário, telejornalismo, planejamento e gestão de jornais, assessoria de comunicação e 

educação corporativa. 

 

Currículos dos membros da Comissão de Verificação para procedimentos de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos)  

Concurso Público - Edital Nº 34/2018. 
 



Edital nº 34/2018 - Universidade Federal de Alfenas-MG 

 

2 

 

3. Possui graduação em Pedagogia, graduação em Letras Português e Espanhol e Respectivas 

Literaturas, Especialização em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia, Pós-Graduação 

"Lato Sensu" em Língua Portuguesa, Mestrado Profissional em História Ibérica. Tem experiência 

na área de Línguas Neolatinas, com ênfase em Letras. 

4. Possui graduação em Letras, especialização em Filosofia e mestrado em Letras.  

5. Possui graduação em História (Licenciatura e Bacharelado), mestrado em História e doutorado 

em História. Experiência na área de História, com ênfase em História Intelectual, História 

Transnacional, História das Ciências Sociais e História das Políticas Públicas de Proteção de 

Bens Culturais. 
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