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CURRÍCULO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REFERENTE AO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGITÉRIO SUPERIOR -  EDITAL Nº 9, DE 27 DE 

AGOSTO DE 2021 

 

Membro Titular 1: 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 Titular 2: gênero feminino, autodeclarada branca, professora do magistério superior, mestre e 

doutora em Enfermagem, participou 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 3:  gênero feminino, autodeclarada branca, professora do magistério superior, mestre e 

doutora em Enfermagem. Tutoria indígena e quilombola. 

 
Membro Titular 4: gênero feminino, autodeclarada preta, técnica-administrativa em educação da FURG, 

nomeada em junho de 2018 como auxiliar em administração através das vagas destinadas pelo sistema de 

cotas para pretos e pardos, especialista em sociologia com o tema de trabalho de conclusão de curso sobre 
a importância da aplicação efetiva da Lei Federal 10.639/2003 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino 

de história e cultura afro-brasileira nos ensinos fundamental e médio. Atua ativamente nas comissões de 

heteroidentificação dos diversos processos de admissão na Universidade, desde 2018. 

 
Membro Titular 5: 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 Suplente 1: 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. 

 

Membro Suplente 2: 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 3: gênero feminino, autodeclarada branca, técnica-administrativa em educação da 

FURG, participou da formação continuada sobre a temática de heteroidentificação racial oferecida pela 

PROGRAD/FURG no ano de 2019, bem como pela UFPEL em 2018, foi membro da Comissão de 
Heteroidentificação da PROGRAD/FURG referente ao ingresso de estudantes pelo SISU nos cursos de 

graduação da FURG nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. É Mestre em Direito e Justiça Social 

pela FURG (Conceito CAPES 3). Título: O desafio da confirmação da autodeclaração na política de 
reserva de vagas para acesso ao ensino superior, Ano de Obtenção: 2020. Orientador: Anderson Orestes 

Cavalcante Lobato. Possui artigo publicado LOBATO, A. O. C. ; LEITE, K. G. . O ESTATUTO DA 

IGUALDADE RACIAL FRENTE ÀS POLÍTICAS AFIRMATIVAS ETNICO-RACIAIS: UMA 
DISCUSSÃO ACERCA DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA RESERVA DE VAGAS. 

DIREITO.UNB, v. 5, p. 23-46-46, 2021. 

 



 

Membro Suplente 4: 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. 

 

Membro Suplente 5: 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. 

 

 

Rio Grande, 24 de janeiro de 2023. 

 

 


