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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. Mestrado em Gestão Pública e Sociedade pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-

MG), especialização em Comunicação Empresarial e Marketing (UNIS-MG) e 

especialização em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais (UNIFEI), graduação em 

Comunicação Social - Habilitação: Jornalismo (UNIS-MG) e graduação em Administração 

Pública (UFLA - término em 2022). Atuou como professor de Jornalismo Institucional para 

o curso de Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo, do Centro Universitário do 

Sul de Minas e da disciplina de Comunicação Comparada do curso de Publicidade e 

Propaganda da mesma instituição. É servidor público da Universidade Federal de Alfenas, 

no cargo de Produtor Cultural, e Diretor de Comunicação Social da mesma instituição. 

Possui experiência na área de projetos culturais, produção cultural, jornalismo e assessoria 

de comunicação e imprensa.  

 

2. Professora Adjunta efetiva do Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL, 

Departamento de Ciências Humanas - DCH, da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL 

- MG, campus de Alfenas - MG. Doutora em Educação (2018), linha de pesquisa: "Ensino, 

aprendizagem e formação de professores", pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPE), da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Doutoranda em História, 

linha de pesquisa: "História Política", Programa de Pós-Graduação em História (PPH) - 

UEM, com aprovação no Exame de qualificação em 30 de julho de 2021. Mestrado em 

História - UEM/UEL (2001). Graduação em História - licenciatura, pela UEM (1998). 

 

Currículos dos membros da Comissão de Verificação para procedimentos de 

heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos)  

Concurso Público - Edital Nº 16/2022. 
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Integrante dos grupos de pesquisa do CNPq: "Educação, mídia e Estudos Culturais" - 

UEM, do "Grupo de Pesquisa e Estudo Interdisciplinar Lélia Gonzalez" - UFRG e "Brasil 

Contemporâneo" - UEM. Atua e tem interesse nas seguintes áreas/temas: Ensino de 

História; Educação, formação de professoras e professores; Educação antirracista e 

decolonial, o racismo e as relações étnico-raciais; História da África e cultura afro-

brasileira; História do Brasil. História Política e movimentos sociais como o Movimento 

Negro e o Feminismo Negro.  

 

3. Possui graduação em Direito pela Universidade José do Rosário Vellano(2021), 

especialização em Direito Administrativo pela Faculdade Internacional Signorelli(2019) e 

ensino-medio-segundo-graupela Escola Estadual Padre José Grimminck(2009). 

Atualmente é Assistente em Administração da Universidade Federal de Alfenas. 

 

4. Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG; 

graduado em Administração pelo Instituto Machadense de Ensino Superior-

IMES/FUMESC; MBA em Gestão de Recursos Humanos, pela FATEC Internacional; 

Especialista em Tutoria em Educação a Distância, pela FACINTER. Ocupa o cargo efetivo 

de Administrador na UNIFAL-MG, onde foi Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, de mar-2010 

a abr-2018, e exerce a função de Diretor da Diretoria de Processos Seletivos (DIPS). Tem 

experiência nas áreas de administração de projetos, educação a distancia, gestão de 

pessoas, políticas públicas, concursos públicos e processos seletivos para discentes. 

 

 

5. Graduada em Licenciatura Em Química pela Universidade Federal de São Carlos (2004), 

em Bacharelado em Química pela Universidade Federal de São Carlos (2002), Mestrado 

(2004) e Doutorado (2009) em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Tem 

experiência na área de Química, com ênfase em Campos de Coordenação e recentemente 

tem trabalhado com projetos voltados à divulgação científica. Pesquisa principalmente nos 

temas: Divulgação científica, metodologias para ensino-aprendizagem, compostos de 

coordenação (especialmente metaloftalocianinas) e filmes finos. Desde 2009, é professora 

na Universidade Federal de Alfenas, contratada sob regime de dedicação exclusiva.  
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