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Ofício Circular Conjunto nº 001/2021/SAAD/PROPG
Florianópolis, 03 de Dezembro de 2021.
Aos Programas de Pós-graduação da UFSC
Assunto: Orientações sobre os processos de validação das autodeclarações para candidatos
dos programas de pós-graduação.
Prezados/as/es,
Considerando a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 145/2020/CUN, DE 27 DE

OUTUBRO DE 2020, a Pró Reitoria de Pós Graduação (PPGP) e a Secretaria de Ações
Afirmativas (SAA) da UFSC orientam sobre os processos de validação das autodeclarações
para candidatos dos programas de pós-graduação.

Solicitamos ampla divulgação aos programas de pós-graduação da UFSC de modo a
uniformizar e garantir o cumprimento das exigências legais em relação às ações afirmativas
nos editais e procedimentos de validação a partir de 2022.
1. Todos os programas de pós-graduação da UFSC, ao formular seus editais de seleção,
devem obedecer a Resolução Normativa Nº 145/2020/CUN;
2. Todos os programas de pós-graduação da UFSC devem acessar e utilizar os materiais
orientativos disponibilizados pela Propg e SAAD em seus sites;
3. Todos os programas de pós-graduação devem contar com indicações de membros para
a nomeação de comissões de heteroidentificação de pessoas pretas e pardas e podem
ter o apoio da COEMA/SAAD;
4. Para apoio da SAAD é importante que as datas de validações sejam acordadas antes
do lançamento do edital;
5. Para o ano letivo de 2022 será sugerido um calendário com datas pré-agendadas, com
o objetivo de otimizar as validação dos PPGs conforme calendários dos editais;
6. Todos os integrantes das comissões de heteroidentificação para validação de
autodeclaração de pessoas pretas e pardas devem participar de cursos de formação
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para trabalhar. Tais formações serão oferecidas a partir de dezembro de 2021, com
inscrição pelo site: coema-saad.ufsc.br;
7. As validações de pessoas indígenas e quilombolas devem contar com a participação de
discentes indígenas e quilombolas e representantes da FUNAI, INCRA e movimentos
sociais e podem ocorrer com apoio da COEMA/SAAD;
8. As validações de pessoas com deficiência devem seguir as orientações da
Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (CAE/SAAD);
9. As validações de pessoas Trans devem seguir o apoio da CDGEN/SAAD;
10. Os programas podem inserir em seus editais e realizar a validação administrativa para
os candidatos que já passaram por validação na UFSC e apresentarem o comprovante
(pretos, pardos, indígenas e trans);
11. A SAAD poderá realizar orientações específicas a cada programa, a partir de
agendamentos pelo e-mail saad@contato.ufsc.br.
12. A PROPG e a SAAD realizarão uma atividade on-line de apresentação sobre as
reservas de vagas na pós-graduação, a ocorrer em 13 de dezembro de 2021, as 14h00.
Nos colocamos à disposição para demais explicações sobre este importante processo
de fortalecimento das validações e das Ações Afirmativas na Pós Graduação.
Atenciosamente,

____________________________________
Profa. Francis Solange Vieira Tourinho
Secretária de Ações Afirmativas e Diversidades
Universidade Federal de Santa Catarina

____________________________________
Profª Cristiane Derani
Pró-Reitora de Pós-Graduação
Universidade Federal de Santa Catarina

