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CURRÍCULO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REFERENTE AOS
EDITAIS 9/2021 E 11/2021 – CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES E EDITAL 5/2022 –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Membro 1: gênero masculino, autodeclarado branco, professor do magistério superior da
FURG, tem experiência em questões étnico raciais e/ou afirmação pela igualdade racial de
experiência e experimentos que decorrem das salas de aulas, das atividades e ações que são
promovidas, sobretudo, na disciplina chave Ação Cultural: teoria e prática, onde ocorrem a
valorização e validação de múltiplas culturas (indígena, afrobrasileira, africana, quilombola)
em quaisquer que seja a natureza, por exemplo a promoção de encontro ecumênico, rodada
de conversa com quilombolas, estrangeirismo brasileiro, negras e negros escritores.
Membro 2: gênero masculino, autodeclarado branco, professor do magistério superior da
FURG, nordestino natural da cidade de Nazaré da Mata-PE, coordenador do projeto de
pesquisa cadastrado sob o número PESQ - 1742 intitulado “Vulnerabilidade social e étnicoracial e desfechos da COVID-19 - uma perspectiva de saúde coletiva e (in)justiça ambiental” e
autor de trabalhos na área de disparidade étnico-racial no contexto de intoxicações e no
contexto da pandemia de COVID-19.
Membro 3: 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 4: 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 5: gênero feminino, autodeclarada amarela, professora do magistério superior da
FURG, lotada no ICHI, participou da Comissão de Heteroidentificação referente ao Edital
37/2021 - Processo Seletivo Simplificado para Contratação por tempo determinado.

Rio Grande, 04 de maio de 2022.
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