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CURRÍCULO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REFERENTE AO 

EDITAL Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO À PORTARIA NORMATIVA Nº 4, DE 6 DE ABRIL 

DE 2018 

 

 
Membro 1: gênero feminino, autodeclarada parda, técnica-administrativa em educação 
da FURG, ingressante pela reserva de vagas para pessoa negra (preta/parda), 
participou das formações continuadas sobre a temática de heteroidentificação racial 
oferecidas pela PROGEP/FURG nos anos de 2019 e 2021, integrante da Comissão de 
Heteroidentificação da FURG e participante do grupo de extensão de relações étnico-
raciais da Universidade Católica de Pelotas. 

 
Membro 2: gênero masculino, autodeclarado preto, técnico-administrativo em 
educação da FURG, ingressante pela reserva de vagas para pessoa negra 
(preta/parda), mestrando em Administração na linha de pesquisa sobre ações 
afirmativas, inclusão e diversidade, participou da formação continuada 
“Heteroidentificação, inclusão e diversidade: Por que, para que e para quem?” ofertada 
pela PROGEP/FURG no ano de 2021. 

 
Membro 3: gênero feminino, autodeclarada branca, técnica-administrativa em 
educação da FURG, participou da formação continuada sobre a temática de 
heteroidentificação racial oferecida pela PROGEP/FURG no ano de 2019 e membro da 
Comissão de Heteroidentificação da PROGRAD/FURG, referente ao ingresso de 
estudantes pelo SISU nos cursos de graduação da FURG no ano de 2020. 

 
Membro 4: gênero feminino, autodeclarada parda, técnica-administrativa em educação 
da FURG, participou das formações continuadas sobre a temática de heteroidentificação 
racial oferecidas pela PROGEP/FURG nos anos de 2019 e 2021 e membro titular da 
Comissão de Heteroidentificação da PROGRAD/FURG, referente ao ingresso de 
estudantes pelo SISU nos cursos de graduação da FURG. 

 
Membro 5: gênero masculino, autodeclarado branco, técnico-administrativo em 
educação da FURG, participou da formação continuada “Heteroidentificação, inclusão 
e diversidade: Por que, para que e para quem?” ofertada pela PROGEP/FURG no ano 
de 2021 e membro de comissões de heteroidenticação racial da FURG. 

 
 
 

Rio Grande, 28 de abril de 2022. 
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