
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) – 

TURMA 2021. 

EDITAL Nº. 02/2020 

 

A comissão de seleção do processo de seleção para ingresso no Programa de Pós-graduação 

em Geografia da UFJF, no uso das suas atribuições, resolve retificar o Edital Nº 02/2020,  nos seguintes 

termos que seguem. 

Onde se lê: 

1.3.1     Em atenção à Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016, do Ministério da 

Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, 04 das 

22 vagas serão reservadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 

que devem apresentar no ato de inscrição declaração de opção por participação em 

política de ação afirmativa no formulário de inscrição. A autodeclaração e a opção pela 

reserva de vagas deverão ser feitas no ato da inscrição. Os candidatos deverão optar 

por uma das modalidades: ampla concorrência OU reserva de vagas para pretos, pardos 

ou indígenas, ou seja, é vedado ao candidato a inscrição em mais de uma modalidade 

de concorrência prevista neste Edital. 

Leia-se: 

 

1.3.1 Em atenção à Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016, do Ministério da 

Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, 04 das 

22 vagas serão reservadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que 

devem apresentar no ato de inscrição declaração de opção por participação em política 

de ação afirmativa no formulário de inscrição. A autodeclaração e a opção pela reserva 

de vagas deverão ser feitas no ato da inscrição. Os candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 
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