
AS COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL NA 
HOMOLOGAÇÃO DE VAGAS PARA O INGRESSO DE 
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO NA UFRRJ: Desafios e 
Complexidades 



AS RAZÕES DA PESQUISA I 
 

“Apesar da universidade pública brasileira 
ser um dos poucos redutos de exercício do 
pensamento crítico em nosso país, se a 
observarmos a partir da perspectiva da 
justiça racial impressiona a indiferença e o 
desconhecimento  do mundo acadêmico a 
respeito da exclusão racial com que, desde a 
sua origem, convive”. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



AS RAZÕES DA PESQUISA II 
 

“Desde a formação das primeiras 
instituições de ensino superior no século 
dezenove, não houve jamais um projeto, 
nenhuma discussão sobre a composição da 
elite que se diplomaria nas Faculdades de 
Direito, Medicina, Filosofia, Farmácia e 
Engenharia existentes naquela época. A 
atual composição racial da nossa 
comunidade universitária é um reflexo apto 
da história do Brasil após a abolição”. 
 

 



AS RAZÕES DA PESQUISA III 
 

 “(...). Quando, no início dos anos 30, foi 
criada a Faculdade Nacional de Filosofia 
(...), a questão racial não foi discutida e 
confirmou-se, pela ausência de 
questionamento, de que estaria destinada 
a educar a mesma elite branca que a 
criara, contribuindo assim para sua 
reprodução enquanto grupo (CARVALHO, 
2006, pp. 19/20)”. 

 
 



ONDE ESTAVAM O(A)S ALUNO(A)S 
 NEGRO(A)S NA UFRRJ - anos 2010/2012 

 Realizar o I Censo Discente na UFRRJ, 
para que fosse levantado o 
quantitativo de estudantes 
pertencentes a cada grupo étnico-
racial, bem como suas origens sociais, 
culturais e econômicas 

s
 



   PONTOS IMPORTANTES 
 

Auto identificação étnica e Identificação 
atribuída pelo entrevistador 
Classificação étnica do IBGE (nebai) – negros, 
brancos, asiáticos e indígenas. 
Sexo e gênero 
Capital social – perguntas como a localidade de 
suas residências, meios de transporte que 
utilizam e faixa econômica familiar. 
Capital cultural - trajetória escolar, nível de 
instrução familiar 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CENSO 
 

 Sensibilizar a administração superior da 
UFRRJ das necessidade e viabilidade do 
atendimento da demanda de inserção de 
mais estudantes Negro(a)s, bem como do 
consequente e necessários 
acompanhamento e atendimento das 
necessidades específicas  desse grupo 
étnico-racial na universidade, mediante a 
implementação de mecanismos que não 
fossem racial ou etnicamente excludentes.                                   
 





Tabela I – Campi UFRRJ Estratificados por Raça, Cor, 
ou Etnia – Dados de Auto identificação 

Tabela II – Campi 

UFRRJ Estratificados 

por Raça, Cor, ou Etnia 

– Dados de 

Autoidentificação  

  

 CAMPI 

  

  Seropédica Nova Iguaçu Três Rios 

  

Dados       

Cor,  Raça 

ou 

   Etnia 

Mestiço 

(pardo) 

27,4% 29,2% 17,7% 

Branco 55,0% 43,2% 61,4% 

Negro 13,9% 21,7% 14,4% 

Vermelho 

/Indígena 

0,4%     

Amarelo 1,4% 1,4%   

 NDA 1,8% 4,5% 6,5% 



ALGUNS RESULTADOS  ESPERADOS E 
INESPERADOS DA PESQUISA 

Universidade majoritariamente branca, embora 
o percentual de alunos que se identificaram como 
mestiços seja significativa. 
Renda familiar – maioria na faixa compreendida 
entre 3 e 4 salários mínimos (30,6%) 
Universidade não excludente, em termos de 
classe social. 
CEPE/UFRRJ 2012: aprova proposta de Cotas 
Étnico-Raciais e Sociais formulada pelo Gpesurer e 
Leafro.  
Lei 12.711/2012:  torna obsoleta tal proposta. 



 
 

  
.  

UNIVERSIDADES FEDERAIS  E A LEI 
12.711/2012 

 “A partir da sanção da Lei 12.711, as universidades 
federais passaram a ter como meta distribuir 50% 
de suas vagas entre quatro subcotas: (1) 
candidatos egressos de escolas públicas, (2) 
candidatos de escolas públicas e em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica(3) candidatos 
pretos, pardos e indígenas de escolas públicas, e 
(4) candidatos pretos, pardos e indígenas de 
escolas públicas e situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. A lei estabelece que a proporção 
de reservas para candidatos PPIs deve ser 
calculada a partir de dados sobre a soma de 
pessoas com essas características na população do 
Estado de cada universidade”.                                                                                                                                                

 



 Ao compararmos os percentuais dos estudantes 
que se autodeclararam negros em 2014, de um 
modo geral, há um declínio em relação à soma de 
mestiços e negros de 2010. 

 Possibilidades  

 Conduta imposta pelo imaginário brasileiro de 
branquidade, a partir do estabelecimento de 
fronteiras pelos agentes que por meio de 
identidades étnicas definem a si próprios e aos 
outros. 

 Uma parcela significativa da população negra seja 
permanentemente racializada no cotidiano. 

A UFRRJ PÓS LEI 12.711/2012 
ANÁLISE COMPARATIVA - 2014 





DESAFIO UFRRJ I - PPIs  
PORTARIA NORMATIVA No - 13, DE 11 DE MAIO DE 2016 .  

 
(...) Art. 1º  As Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito de sua 
autonomia e observados os princípios de mérito inerentes ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação, terão o prazo de noventa dias para 
apresentar propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e 
pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (Mestrado, 
Mestrado Profissional e Doutorado), como Políticas de Ações Afirmativas.  
Art. 2º   As Instituições Federais de Ensino deverão criar comissões próprias com 
a finalidade de dar continuidade ao processo de discussão e aperfeiçoamento 
das Ações Afirmativas propostas.  
Art. 3º   A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES deverá coordenar a elaboração periódica do censo discente da pós-
graduação brasileira, com o intuito de fornecer os subsídios para o 
acompanhamento de ações de inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e 
pessoas com deficiência na pós-graduação, bem como para a avaliação de tais 
ações junto aos programas de pós-graduação.  
Art. 4º  O Ministério da Educação - MEC instituirá Grupo de Trabalho para 
acompanhar e monitorar as ações propostas nesta Portaria Art. 5o Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. A 
LOIZIO MERCADANTE OLIVA 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIVA-13-DE-11-DE-
MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf 

                                                                                                                                                                                                                                                                  



DESAFIO UFRRJ - PPIs II 

LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014. 
 

 Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 

da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

 
Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 
administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. 
§ 1o A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 
público for igual ou superior a 3 (três). 
Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 
autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o 
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 
Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado 
do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço 
ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam  
Art. 4o A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e 
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de 
vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 

 



 DESAFIO UFRRJ – PPIs - III 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO 
PÚBLICO - DOU de 02/08/2016 (nº 147, Seção 1, pág. 54) 
Dispõe sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por 
candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO 
PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Decreto nº 8.818, de 21 de julho de 2016, 
tendo em vista o disposto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, e 
considerando a necessidade de orientação aos órgãos e entidades da Administração 
Pública federal, resolve: 
Art. 1º - Estabelecer orientação para aferição da veracidade da informação prestada 
por candidatos negros, que se declararem pretos ou pardos, para fins do disposto no 
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 2014. 
Art. 2º - Nos editais de concurso público (...) deverão ser abordados os seguintes 
aspectos: 
I - especificar que as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato; 
II - prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração, com a 
indicação de comissão designada para tal fim, com competência deliberativa; 
III - informar em que momento, obrigatoriamente antes da homologação do resultado 
final do concurso público, se dará a verificação da veracidade da autodeclaração; e 
IV - prever a possibilidade de recurso para candidatos não considerados pretos ou 
pardos após decisão da comissão.                                                                         



DESAFIO UFRRJ – PPIs - IV  
Portaria Normativa MPOG Nº 4, de 6 de Abril/ 2018  

Em seu Art. 3º estabelece que “A auto-declaração do 
candidato goza da presunção relativa de veracidade” 
e que, a mesma deverá ser comprovada por 
“procedimento de heteroidentificação” comprovada 
por uma “comissão de heteroidentificação”. Tal 
dispositivo respondeu a um reclame do movimento 
social negro, segundo o qual boa parte das vagas 
reservadas para candidatos PPIs não vinham sendo 
ocupadas por pessoas socialmente lidas tal. Pessoas 
não negras estavam fazendo uso de um benefício 
que não era a elas destinado.  
http://www.lex.com.br/legis_27634767_PORTARIA_NORMATIVA_N_4_DE_6_DE_ABRIL_
DE_2018.aspx 

http://www.lex.com.br/legis_27634767_PORTARIA_NORMATIVA_N_4_DE_6_DE_ABRIL_DE_2018.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27634767_PORTARIA_NORMATIVA_N_4_DE_6_DE_ABRIL_DE_2018.aspx


RESPOSTAS AOS DESAFIOS: A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL NA 
HOMOLOGAÇÃO DAS VAGAS 

 
Em outubro de 2017, representantes da Pró-Reitoria de 

Graduação da UFRRJ participam, no Ministério Público 

Federal – Procuradoria do Rio de Janeiro da Audiência 

Pública intitulada “AÇÕES AFIRMATIVAS PARA 

IGUALDADE RACIAL: CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DO 

DIREITO ÀS COTAS PARA  ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR NO SISTEMA FEDERAL”; 

Em dezembro de 2017, a Rural oferece uma oficina 

ministrada pela SEPPIR – Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial; 

No início de 2018, implementa as comissões 

presencias de heteroidentificação na graduação (uma por 

campus) em analogia as comissões do concurso púbico. 



 RESPOSTAS AOS DESAFIOS:  
A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMISSÕES DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL NA 
HOMOLOGAÇÃO DAS VAGAS  

Sessenta dias para identificar, designar e orientar 

os 15 membros efetivos e os respectivos suplentes; 

 A UFRRJ realiza o ingresso pelo SiSU e processos 

seletivos internos para Belas Artes e Educação do 

Campo; 

O processo de matrícula é centralizado na 

PROGRAD; 

O processo de solicitação de matrícula é realizada 

em quatro convocações, divididas em 12 dias (96 

horas); 

DESAFIO: formar comissões permanentes 
 



 A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL NA 

HOMOLOGAÇÃO DAS VAGAS 



 A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  

 Atuação do judiciário fluminense: 

1ª ação: processo (2018.51.01.025444-6) – março/2018 

TEXTO DA AUTODECLARAÇÃO DO ESTUDANTE: 

“Me considero pardo por ser filho de pais pardos. 

Neste caso, meus avôs paternos e maternos são 

pardos. De modo, possuo características que me 

definem pardo.”  
Candidato ao curso de medicina veterinária, decisão 

judicial: 

“O deferimento da tutela de urgência de forma 

que a instituição realize a matrícula do autor no 

prazo de 24 horas, sob pena de multa de diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) da remuneração da 

cada membro”. 



 COMPLEXIDADES: A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  

 Atuação do judiciário fluminense: 

2ª ação: processo (0083.000044/2018-89) - março/2018 

TEXTO DA AUTODECLARAÇÃO DA ESTUDANTE: 

“Eu me autodeclaro parda por ser filha de pais 

também pardos, estes sendo descendentes de 

tataravós escravos e portugueses.”  
Candidata ao curso de ciência da computação, alegação 

da defesa da candidata: 

“A comissão não aceitou a declaração de nascido vivo, 

documento este emitido pelo médico logo após o 

nascimento (emitida em 1998)”. 

A candidata anexou aos autos do processo uma 

declaração de um dermatologista: “declaro para os 

devidos fins que a interessada é mestiça, com 

coloração da pele compatível com pardo”. 

 



 COMPLEXIDADES? A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  

 Atuação do judiciário fluminense: 

3ª ação: processo (0083.000133/2018-25) - fevereiro/2018 

TEXTO DA AUTODECLARAÇÃO DA ESTUDANTE: 

“Me considero pardo, pois minha mãe é preta e 

meu pai é branco. Nasci com a característica de 

ambos”  
Candidato ao curso de direito, convocação judicial de 

parte dos membros das comissões (matrícula e recurso): 

“Cumprimentando-o (a), com fito de instruir os autos 

do processo supracitado, requisito que comunique às 

testemunhas arroladas: Janaina Nogueira, Bianca 

Milesi e Gabriel Esteves.” - Ofício nº 510000945672/Justiça 

Federal – 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu. 



COMPLEXIDADES: contexto regional da Baixada Fluminense e o 
perfil dos candidatos autodeclarados pretos e pardos para o 

acesso aos cursos de graduação da UFRRJ 
 
 

- Os campus da UFRRJ que oferecem cursos de graduação na 
modalidade presencial:  
 

 

 

 

Campus Cursos de 
Bacharelado 

Cursos de 
Licenciatura 

Total 

Seropédica 30 16 46 

Nova Iguaçu 6 6 12 

Três Rios 4  ------ 4 

Total geral: 62 



A Região da Baixada Fluminense (localização geográfica 

dos Campus Seropédica e Nova Iguaçu) e o perfil 

socioeconômico dos candidatos autodeclarados pretos e 

pardos 

  

 

 

-  Aspectos históricos (ocupação regional a partir do início do 

século XX; processos migratórios: descendentes dos 

trabalhadores negros escravizados e de nordestinos); 

 

- Região periférica da área metropolitana do Rio de Janeiro; 

 

- População majoritariamente de origem popular; 

 

- Complexidades quanto a validação da autodeclaração de  

candidatos autodeclarados pardos e descendentes de 

nordestinos.  



 A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  

 
 

 Resumo das complexidades e desafios 

 

 Designação de comissões permanentes 
 Compreensão do contexto geográfico e 

socioeconômico da UFRRJ 
 Entendimento das ações por parte do 

judiciário fluminense 
 Monitoramento e ações após ingressos 

dos estudantes PPI (tabulação dos 
dados) 

 Infraestrutura mínima (espaço, 
equipamentos) 

 



 ALGUNS MEMBROS COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  



 ALGUNS MEMBROS COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL  



COMISSÕES DE ACOLHIMENTO DOS 
ESTUDANTES PPI 
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