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Membro Titular 1: gênero masculino, autodeclarado preto, técnico-administrativo em educação da FURG, 
ingressante pela reserva de vagas para pessoa negra (preta/parda), participou da formação continuada 
“Heteroidentificação, inclusão e diversidade: Por que, para que e para quem?” ofertada pela 
PROGEP/FURG no ano de 2021. 
 
Membro Titular 2: gênero feminino, autodeclarada branca, docente da da FURG, Mestre e Doutora em 
História das Sociedades Ibero-americanas pela PUCRS. Membro da Comissão de Heteroidentificação 
da FURG desde 2021. Organizou e palestrou no curso de formação continuada sobre a temática de 
“Heteroidentificação, inclusão e diversidade: Por que, para que e para quem?” ofertada pela 
PROGEP/FURG nos anos de 20221/2022. 
 
Membro Titular 3: gênero masculino, autodeclarado preto, técnico-administrativo em educação da FURG, 
participante da formação continuada “Heteroidentificação, inclusão e diversidade: Por que, para que e 
para quem?” ofertada pela PROGEP/FURG no ano de 2021/2022. 
 
Membro Titular 4: gênero feminino, autodeclarada preta, técnica-administrativa em educação da FURG, 
participou da formação continuada sobre a temática de heteroidentificação racial oferecida pela 
PROGEP/FURG no ano de 2019, foi 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. 
Atualmente, é membro da Comissão de heteroidenticação da FURG. 
 
Membro Titular 5: gênero feminino, autodeclarada branca, técnica-administrativa em educação da FURG, 
participou das formações continuadas sobre a temática de heteroidentificação racial oferecidas pela 
FURG desde  2016, foi membro da Comissão de Heteroidentificação da PROGRAD/FURG referente ao 
ingresso de estudantes pelo SISU nos cursos de graduação da FURG em anos anteriores e participou 
com membro de outras Comissões de Heteroidentificação de concursos públicos realizados pela 
PROGEP. A última formação continuada concluida foi em 2022 “Heteroidentificação, inclusão e 
diversidade: Por que, para que e para quem?” ofertada pela PROGEP/FURG. 
 
Membro Suplente 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 étnicoraciais da Universidade Católica de Pelotas. 
 
Membro Suplente 2: 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, foi 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 e 
participou com membro de Comissões de Heteroidentificação de concursos públicos realizadas pela 
PROGEP. Atualmente participando da formação continuada “Heteroidentificação, inclusão e diversidade: 
Por que, para que e para quem?” ofertada pela PROGEP/FURG no ano de 2021/2022. 

 

 

 

Rio Grande, 30 de dezembro de 2022. 

 


