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RESOLUÇÃO Nº 31, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente 

de Heteroidentificação Étnico-Racial da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  – UFERSA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei 
n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, 
regulamentadas pelo Decreto n. 7.824, de 11 de outubro de 2012, que instituíram, dentre outras 
providências, as cotas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas nas 
universidades federais; a Lei n. 12.990, de 9 de junho de 2014, que dispõe sobre a reserva de vagas 
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 
âmbito da administração pública federal; a Portaria Normativa n. 13, de 11 de maio de 2016, do 
Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação; a 
Portaria Normativa n. 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração 
dos candidatos negros para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos 
federais;  tendo em vista a necessidade de regulamentar, no âmbito da Ufersa, a adoção dos 
procedimentos de heteroidentificação para os certames aos quais se apliquem a reserva de vagas 
para negros (pretos e pardos) e indígenas; e a deliberação deste Órgão Colegiado na 1ª sessão da 4ª 
Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 27 de abril de 2022, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Heteroidentificação 
Étnico-Racial da Ufersa. 

Art. 2º São objetivos gerais da atuação da Comissão Permanente de Heteroidentificação 
Étnico-Racial da Ufersa: 

I – verificar a autodeclaração racial de candidatos inscritos para preenchimento das 
cotas étnico-raciais (negros e indígenas) no âmbito da Ufersa a fim de proporcionar o acesso a esta 
política pública aos destinatários contemplados na legislação pertinente; 

II – efetivar medidas institucionais de monitoramento e avaliação da política de ações 
afirmativas na Ufersa a respeito da implementação, do controle e do aprimoramento da Lei n. 12.711, 
de 29 de agosto de 2012, e suas eventuais alterações; 

III – proceder com a heteroidentificação étnico-racial (negros e indígenas) de todos os 
selecionados para as vagas reservadas de acordo com a política institucional de ações afirmativas. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
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