
COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UFJF

Resultado do recurso da verificação da autodeclaração de candidatos (as) participantes 
das reservas de vagas da Política de Ações Afirmativas 
pretos, pardos e indígenas (Grupos A, A1, D e D1), referente à chamada regular SISU
1º/UFJF 2022, realizada entre os dias 11 a 17 de março de 2022.

*Este resultado se limita somente a análise da banca de Heteroidentificação. 
Deverão ainda ser atendidos os demais requisitos, conforme o grupo escolhido pelo 
candidato, para o deferimento do requerimento de matrícula.
 

MATRÍCULA 
CANCELADA 

Não interposição de recurso em 1ª instância, conforme o prazo, implicando perda do 
direito à vaga. 

 
ACESSO AO PARECER: 
SIGAX (sistema de matrícula da UFJF)

AUSÊNCIA DE PARECER
matrícula indeferido e não receberem o 
uma cópia através do e-mail comissao.prograd@ufjf.edu.br, até o dia 29/04/2022, no 
horário de 8h às 17h. 

RECURSO: o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, poderá 
interpor recurso contra o resultado junto ao Conselho Superior da UFJF. 

O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado, disponível 
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 
procurador, através do sistema de 
29/04/2022. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis no 
site da CDARA. 

O recurso dos(as) candidatos(as) negros (pretos ou pardos) será apreciado pela 
Comissão Específica de Heteroidenti
da condição de negro (preto ou pardo) do (a) candidato (a), de seu pai ou mãe, além dos 
motivos que justificam sua autodeclaração étnico
apresentar, no recurso, documentos de s
cópia de documento oficial com foto, de acordo com o artigo 50 da Portaria SEI nº 
464/2021 da UFJF. 

* O recurso ao Conselho Superior (CONSU), enquanto última instância recursal é 
facultada somente aos candi
primeira instância e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital.

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 
eletrônico www.ufjf.br/cdara. 

 

CPF 

                                                
 

COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UFJF

Resultado do recurso da verificação da autodeclaração de candidatos (as) participantes 
das reservas de vagas da Política de Ações Afirmativas Lei nº 12.711/2012
pretos, pardos e indígenas (Grupos A, A1, D e D1), referente à chamada regular SISU
1º/UFJF 2022, realizada entre os dias 11 a 17 de março de 2022. 

*Este resultado se limita somente a análise da banca de Heteroidentificação. 
atendidos os demais requisitos, conforme o grupo escolhido pelo 

candidato, para o deferimento do requerimento de matrícula. 

Não interposição de recurso em 1ª instância, conforme o prazo, implicando perda do 

 O parecer com o motivo de indeferimento ficará disponível no 
SIGAX (sistema de matrícula da UFJF) 

 
AUSÊNCIA DE PARECER: os (as) candidatos (as) que tiveram seu requerimento de 
matrícula indeferido e não receberem o parecer através do SIGAX, poderão solicitar 

mail comissao.prograd@ufjf.edu.br, até o dia 29/04/2022, no 

: o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, poderá 
o resultado junto ao Conselho Superior da UFJF. 

O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado, disponível 
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 

através do sistema de matrícula SIGA X, entre os dias 20/04/2022 a 
29/04/2022. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis no 

O recurso dos(as) candidatos(as) negros (pretos ou pardos) será apreciado pela 
Comissão Específica de Heteroidentificação, que analisará documentos comprobatórios 
da condição de negro (preto ou pardo) do (a) candidato (a), de seu pai ou mãe, além dos 
motivos que justificam sua autodeclaração étnico-racial. O(a) candidato (a) que 
apresentar, no recurso, documentos de seu pai ou mãe deverá identificá-
cópia de documento oficial com foto, de acordo com o artigo 50 da Portaria SEI nº 

* O recurso ao Conselho Superior (CONSU), enquanto última instância recursal é 
facultada somente aos candidatos que tiverem seus recursos indeferidos em 
primeira instância e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital.

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 
eletrônico www.ufjf.br/cdara.  

NOME 

                                                 

COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UFJF 

Resultado do recurso da verificação da autodeclaração de candidatos (as) participantes 
Lei nº 12.711/2012, modalidade 

pretos, pardos e indígenas (Grupos A, A1, D e D1), referente à chamada regular SISU-

*Este resultado se limita somente a análise da banca de Heteroidentificação. 
atendidos os demais requisitos, conforme o grupo escolhido pelo 

Não interposição de recurso em 1ª instância, conforme o prazo, implicando perda do 

ficará disponível no 

: os (as) candidatos (as) que tiveram seu requerimento de 
, poderão solicitar 

mail comissao.prograd@ufjf.edu.br, até o dia 29/04/2022, no 

: o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, poderá 
o resultado junto ao Conselho Superior da UFJF.  

O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado, disponível 
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 

matrícula SIGA X, entre os dias 20/04/2022 a 
29/04/2022. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis no 

O recurso dos(as) candidatos(as) negros (pretos ou pardos) será apreciado pela 
ficação, que analisará documentos comprobatórios 

da condição de negro (preto ou pardo) do (a) candidato (a), de seu pai ou mãe, além dos 
racial. O(a) candidato (a) que 

-lo (a) através de 
cópia de documento oficial com foto, de acordo com o artigo 50 da Portaria SEI nº 

* O recurso ao Conselho Superior (CONSU), enquanto última instância recursal é 
datos que tiverem seus recursos indeferidos em 

primeira instância e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital. 

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 

RESULTADO 



119.XXX.XXX-92  ANDRESSA SOARES JERONIMO DA SILVA 

140.XXX.XXX-42 BRENO MURILO DE SOUZA RODRIGUES 

065.XXX.XXX-97 FELIPE DE ASSIS ALMEIDA LINHARES

022.XXX.XXX-67  

022.XXX.XXX-17 GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS

106.XXX.XXX-07 IHITTAUANA PINHEIRO GOMES

111.XXX.XXX-40 

138.XXX.XXX-21  IZADORA DA SILVA MARTINS LESSA 

445.XXX.XXX-18 JHENIFER APARECIDA CORREA DOS SANTOS

129.XXX.XXX-42 JOAO PEDRO MARTINS DOS SANTOS CACAO

142.XXX.XXX-98 JOAO VICTOR NASCIMENTO DE SOUSA

025.XXX.XXX-76 JUSSARA PATRÍCIA DE OLIVEIRA KLAECHIM GUIMARÃES

066.XXX.XXX-55 LEONARDO GOMES DE PAIVA SILVA 

132.XXX.XXX-52 

127.XXX.XXX-44 LUIS GUSTAVO ALVES MAZINI

134.XXX.XXX-75 

701.XXX.XXX-02 MARIA EDUARDA FURTADO DIAS BERGAMASCHI

122.XXX.XXX-24 

161.XXX.XXX-64 

105.XXX.XXX-17 RODOLFO ALMEIDA MACHADO

641.XXX.XXX-87 RONALDO GONCALVES SOARES

117.XXX.XXX-16 

 

 

                                                
ANDRESSA SOARES JERONIMO DA SILVA  

BRENO MURILO DE SOUZA RODRIGUES  

FELIPE DE ASSIS ALMEIDA LINHARES 

GABRIEL PEREIRA VENANCIO  

GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS 

IHITTAUANA PINHEIRO GOMES 

IZABELA AVELAR EVARISTO 

IZADORA DA SILVA MARTINS LESSA  

JHENIFER APARECIDA CORREA DOS SANTOS 

JOAO PEDRO MARTINS DOS SANTOS CACAO 

JOAO VICTOR NASCIMENTO DE SOUSA 

JUSSARA PATRÍCIA DE OLIVEIRA KLAECHIM GUIMARÃES 

LEONARDO GOMES DE PAIVA SILVA  

LUCAS JOSE DE OLIVEIRA  

LUIS GUSTAVO ALVES MAZINI 

MAICON DOUGLAS CAMPOS 

MARIA EDUARDA FURTADO DIAS BERGAMASCHI 

MARIA LUISA TOLEDO COSTA 

NICOLLE HELEN MARCIANO 

RODOLFO ALMEIDA MACHADO 

RONALDO GONCALVES SOARES 

SAMIRA DE MENEZES ALVES  

Juiz de Fora, 19 de abril de 2022. 
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