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ORIENTAÇÕES PARA A VALIDAÇÃO DOS CANDIDATOS OPTANTES POR VAGAS 

EM AÇÕES AFIRMATIVAS REFERENTE AO EDITAL Nº 05/PPGSC/2019 – SELEÇÃO 

DE DISCENTES REGULARES TURMA 2019 -  MESTRADO  

1. Os candidatos optantes por vagas em ações afirmativas e aprovados na 2º etapa do edital 

nº 05/PPGSC/2019 (Análise do anteprojeto) deverão apresentar-se presencialmente no dia 13 de 

junho de 2019 às 14 horas na sala 132 (bloco C, 1º andar, Departamento de Saúde Pública, 

Centro de Ciências da Saúde) para o procedimento de validação da autodeclaração de Preto ou 

Pardo, apresentada no momento da inscrição. Conforme o item 3.7.2 do edital nº 05/PPGSC/2019, 

a validação da autodeclaração de Preto ou Pardo será feita pela Comissão de Validação de 

Autodeclaração de Pretos e Pardos, especificamente constituída para esse fim, nomeada pela 

Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD), com o seguinte critério: os 

autodeclarados pretos ou pardos deverão possuir aspectos fenotípicos que os caracterizem como 

pertencentes ao grupo racial negro. 

 

2. Inicialmente, os candidatos serão acolhidos na sala 102, bloco C, 1º andar, Departamento 

de Saúde Pública, em frente à sala 132, onde será feita a leitura de um texto com o compromisso 

da instituição com as ações afirmativas para negros, pretos e pardos. 

 

3. Em seguida, os candidatos serão chamados, por ordem alfabética, para apresentar-se à 

banca de validação da autodeclaração de Preto ou Pardo. Será gravada em vídeo a apresentação 

dos candidatos perante a banca, que será utilizada no caso de possíveis recursos. Passada a fase 

recursal, o vídeo será devidamente arquivado na secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva.  

 

4. O resultado da banca de validação da autodeclaração de Preto ou Pardo será divulgado 

no dia 13 de junho de 2019 na página web oficial do Programa (www.ppgsc.ufsc.br), a partir das 

16 horas.  

 

5. Para impetração de recursos, o candidato deverá seguir os procedimentos estipulados pelo 

item 10 do edital nº 05/PPGSC/2019 e aqui reproduzidos: 
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10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Em cada etapa do Processo Seletivo, o candidato poderá interpor seu recurso por 

escrito e assinado. O recurso deve ser entregue pessoalmente, ou por procuração com 

firma reconhecida, na Secretaria do PPGSC; ou enviados assinados e digitalizados para 

o email ppgsc@contato.ufsc.br, até as 16h00min do dia subsequente à divulgação dos 

resultados da respectiva etapa.  

10.2. A Comissão de Seleção terá o período de até 48 (quarenta e oito) horas (dias úteis) 

para analisar, julgar e comunicar a decisão ao interessado, em documento escrito. O 

interessado ou seu procurador deverá retirá-lo pessoalmente, na Secretaria do PPGSC.  

10.3. Não será aceita outra forma de comunicação para fins de recurso aos resultados 

de qualquer etapa do presente Processo Seletivo. 

  

Os recursos serão analisados com base na justificativa apresentada pelo candidato na peça recursal 

e pelo vídeo da apresentação inicial do candidato, por uma nova banca de validação de 

autodeclaração de Preto ou Pardo, constituída por membros diversos da banca de competência 

originária, no dia 18 de junho de 2019. Por isso, os candidatos que ingressaram com recurso do 

resultado não precisam comparecer presencialmente para uma nova avaliação. O resultado dos 

recursos será divulgado no dia 19 de junho de 2019 na página web oficial do Programa 

(www.ppgsc.ufsc.br).  

 

6. No caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a secretaria administrativa 

do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva através do e-mail: ppgsc@contato.ufsc.br. 

 

Florianópolis, 11 de junho de 2019. 
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