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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANIME: Africanidades, Imaginário e Educação. 

COMPIR: Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial. 

CONSU: Conselho Superior. 

DIAAF: Diretoria de Ações Afirmativas. 

GV: Governador Valadares. 

JF: Juiz de Fora. 

LGBTQUIA+: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Queer, Intersexuais, 

Assexuais e outras identidades de gênero e orientação e orientações sexuais. 

NAI: Núcleo de Apoio à Inclusão. 

PROAE: Pró-reitoria de Assistência Estudantil. 

PROGEPE: Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

PROGRAD: Pró-reitoria de Graduação. 

PROINFRA: Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão. 

PROPP: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. 

SEI: Sistema Eletrônico de Informação. 

TAE: Técnico- Administrativos em Educação. 

UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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I - Comissão de Heteroidentificação: 

A DIAAF, em conjunto com a PROGRAD, analisou, ao longo de 2021, diversos recursos de 

processos de indeferimentos das Bancas de Verificação de Autodeclaração e da Comissão 

Específica de Heteroidentificação de candidatos concorrentes às vagas para negros da UFJF, 

assim como de estudantes denunciados em supostas fraudes nas cotas raciais. Os critérios dos 

aspectos teóricos e relativos à metodologia e detalhamento de procedimentos do ato da 

verificação de autodeclaração está de acordo com os fundamentos jurídicos da 

heteroidentificação étnico-racial, atendendo a Resolução nº 40/2018 do CONSU UFJF. 

 

 

II - Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI): 

2.1. Acompanhamento acadêmico dos estudantes com deficiência mediante solicitação 

durante o ERE, com apoio de bolsistas de treinamento profissional e de monitoria 

especializada. Esse acompanhamento consiste no apoio aos estudantes com deficiência, 

visando garantir condições de acessibilidade curricular e pedagógica, minimizando riscos de 

possíveis evasões e barreiras de permanência no ensino superior. 

2.2. Acompanhamento dos estudantes com deficiência ingressantes, com envio de e-mail de 

apresentação dos estudantes para as coordenações dos cursos que receberão esses estudantes 

para que junto com o NAI possam ser realizadas ações necessárias para a permanência desses 

estudantes nos cursos de graduação. 

2.3. Reuniões periódicas com as coordenações dos cursos que possuem alunos com 

deficiência para elaboração de estratégias pedagógicas que favoreçam a permanência desses 

estudantes. 

2.4. Acompanhamento e gestão de forma remota, de bolsistas de treinamento profissional e 

monitoria especializada para a realização do acompanhamento acadêmico dos estudantes com 

deficiência e outras necessidades especiais. No total foram disponibilizadas 20 bolsas de 

treinamento profissional ERE (15 bolsas para o campus Juiz de Fora e 05 bolsas para o 

campus Governador Valadares) e 15 bolsas de monitoria especializada (10 bolsas para o 

campus Juiz de Fora e 05 bolsas para o campus Governador Valadares). 

2.5. Realização dos processos de seleção dos bolsistas de TP e monitoria especializada. As 

seleções foram feitas remotamente, via google meet. 

2.6. Acompanhamento acadêmico aos alunos com deficiência. O trabalho de 

acompanhamento acadêmico ocorre de maneira sistemática com os alunos que apresentam 

mais dificuldades em razão de suas condições e de maneira pontual, com alunos que procuram 

o NAI para situações pontuais, como orientações sobre rotina de estudos, transcrição de 

trabalhos e avaliações, orientações sobre acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem. 

2.7. Realização na matrícula assistida, no sentido de adequar o currículo às condições e 

necessidades dos estudantes com deficiência. A matrícula assistida é realizada sempre que a 

coordenação e/ou os estudantes manifestarem essa necessidade e em casos que o próprio NAI 

identifique que o estudante necessite de uma adaptação. 

2.8. Atendimento contínuo aos coordenadores de cursos, docentes e técnicos administrativos 

que procuram o NAI. 

2.9. Participação do NAI em reuniões de departamentos, reuniões de professores e outras 

atividades organizadas por diferentes cursos da UFJF. 
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2.10. Apoio aos diferentes setores da UFJF na orientação às demandas que dizem respeito à 

inclusão de estudantes com deficiência na instituição. 

2.11. Coordenação do atendimento especial do PISM. 

2.12. Acompanhamento dos servidores intérpretes e tradutores de língua brasileira de sinais 

(TILs). 

2.13. Reunião mensal com os membros do Conselho do NAI (CONAI). 

2.14. Acompanhamento e monitoramento do empréstimo de recursos (notebook e outros). 

 

 

III - Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas: 

Primeiro Semestre de 2021 

3.1 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar informações sobre as atividades da 

Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas (UFJF) relativas ao primeiro semestre 

do ano de 2021 em conformidade com a Resolução 11/2009 do Conselho Superior, que 

aprova o Regimento Interno da Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas. 

Inicialmente, cabe registrar o atual cenário de crise sanitária que forja novas configurações 

de relacionamento entre os indivíduos, sociedade, serviços públicos e o Estado. Assim, há 

também uma nova dinâmica no interior da comunidade acadêmica, que pode justificar a 

redução do número de manifestações recebidas. 

É importante ressaltar que o menor número de manifestações não significa 

necessariamente redução das diferentes formas de opressão, violência, preconceito e 

discriminações que se processam no interior das relações que perpassam os 

diferentes sujeitos. A mudança brusca que a pandemia causou na rotina de vida, estudo 

e trabalho aumenta os tensionamentos que já incidiam sobre os grupos minoritários e 

historicamente excluídos e oprimidos. O isolamento social, o confinamento, 

distanciamento das redes de proteção e a maior necessidade de permanência no 

ambiente domiciliar em convívio com os que coabitam são elementos que exacerbam as 

violências sofridas por LGBTQUIA+ causadas pela intolerância da própria família. Um 

olhar atento também deve ser dado às questões de gênero e o aumento de violências 

sofridas pelas mulheres. Ambas situações envolvem a violência intrafamiliar e doméstica. 

Cabe destacar ainda que a crise sanitária sobreposta à crise econômica, implica no 

aumento do desemprego, da pobreza e das injustiças sociais, potencializando a 

violência e o adoecimento. Marcadores de raça/cor e classe também devem ser considerados. 

As “minorias” étnicas e população em risco social vivem em áreas de maior privação 

socioeconômica, portanto, sofrem esses impactos com maior intensidade. 

As vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais presentes no cotidiano limitam a 

participação social dos sujeitos e coletivos. Portanto, com o aumento dessas, diante do 

contexto apresentado, espera-se a redução da participação. Outro fator limitante das 

manifestações pode estar ancorado na ausência do atendimento presencial nesse 

momento, que dificulta o acolhimento e a relação de confiança necessários para o 

devido tratamento das questões que são alvo do escopo da Ouvidoria Especializada. 

Por outro lado, é possível pensar também que a adoção de tecnologia de informação 

(que permite o registro audiovisual) adotada como estratégia majoritária de relacionamento 
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entre os membros da comunidade acadêmica seja um fator inibitório de comportamentos, 

que não podem ser tolerados, como comentários machistas, lgbtfóbicos, misóginos, 

assédio e outros. 

Assim sendo, o número reduzido de manifestações deve ser analisado de forma 

criteriosa e como um indicativo importante para o planejamento de ações e estratégias: 

(i) preventivas; (ii) que atendam demandas reprimidas; e (iii) que atendam as novas 

demandas geradas pela pandemia. 

A conjuntura exige um esforço hercúleo para a garantia dos espaços democráticos, 

o fortalecimento das ações afirmativas e o respeito à diversidade. O foco deve ser o 

combate à violência estrutural, que se configura na exclusão das pessoas da educação, da 

saúde, do trabalho e de outros aspectos que interferem no pleno exercício da cidadania. 

 

3.2 – ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕE RECEBIDAS 

 

3.2. 1 – Caracterização das manifestações 

Diante da interrupção das atividades presenciais, a Ouvidoria de Ações 

Especializadas tem adotado como canal de comunicação oficial o e-mail institucional 

(ouvidoriaespecializada.diaaf@ufjf.edu.br) e a plataforma Fala-Br. Foram recebidas 8 

manifestações, sendo 25% recebidas pelo e-mail institucional. Destaca-se que essas não 

foram encaminhadas pelos próprios solicitantes. 

Nesses casos, a manifestação foi feita primeiramente em uma unidade 

acadêmica/administrativa (Faculdade de Serviço Social e PROINFRA) e em seguida 

encaminhada pelo gestor da unidade para a Ouvidoria Especializada. Um dessas trata-se 

de uma manifestação conjunta de 2 mulheres trabalhadoras terceirizadas, que recorreram 

primeiro à empresa que presta serviços terceirizados à UFJF e que remeteu à 

manifestação para uma das unidades da instituição. Em seguida, o gestor responsável 

encaminhou para a ouvidoria. A outra refere-se à uma demandante que não faz parte da 

comunidade acadêmica da instituição. 

A compreensão do fluxo de atendimento ao cidadão é de suma importância para a 

solidificação e aperfeiçoamento do fluxo de trabalho da Ouvidoria Especializada – ainda de 

natureza incipiente - com vistas à melhor organização das informações e qualidade do 

serviço prestado. As duas situações narradas acima podem sinalizar desconhecimento da 

existência do presente órgão, ausência de credibilidade e/ou dificuldades no acesso. 

Destaca-se ainda que em 75% das manifestações não houve identificação do demandante, 

sendo assim classificadas como comunicação de irregularidade. Os únicos dois casos 

em que houve essa identificação são referentes aos casos reportados acima, sendo as 

manifestantes mulheres denunciando situações que se enquadram em violência de gênero. 

A tabela 1 apresenta de forma detalhada a caracterização das manifestações recebidas. 

 

mailto:ouvidoriaespecializada.diaaf@ufjf.edu.br
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Com relação aos discentes, tanto demandados quanto demandantes são do nível de 

graduação. Destaca-se que 5 manifestações do total foram apresentadas por diferentes 

sujeitos, mas se referiam à um mesmo indivíduo. Com relação ao gênero dos 4 

demandados, no universo de 8 manifestação, não houve diferença entre feminino 

(50%) e masculino (50%). Ressalta-se que as informações com relação ao gênero foram 

coletadas a partir dos registros das manifestações (escritas), na qual observamos a 

linguagem tradicionalmente aceita, que é excludente e impõe o binarismo. Não há 

registros de outras informações que permitam a melhor caracterização dos 

demandantes e demandados. 

 

3.2. 2 – Desfechos das manifestações 

Todas as manifestações foram encaminhadas aos setores responsáveis e concluídas no 

âmbito da ouvidoria com o prazo médio de 56 dias. O período mencionado considera 

a data de entrada da manifestação até a obtenção da resposta final remetida à ouvidoria pela 

unidade/setor demandado. Na tabela 2 estão descritos os desfechos. 

 

 

 

Com relação aos encaminhamentos, 75% das manifestações resultou em 

comprometimento de ajuste de conduta por parte do demandado. Uma das denúncias de 

assédio moral apresentada conjuntamente por duas trabalhadoras terceirizadas, resultou 

em abertura de sindicância na unidade acadêmica com posterior arquivamento. 

Cabe destacar que o demandante era do sexo masculino e que a comissão de sindicância 

foi constituída apenas por homens. 

A outra denúncia necessitou de parecer da Procuradoria Federal junto à UFJF no sentido de 

esclarecer as responsabilidades administrativas e jurídicas da Ouvidoria, bem como as 

orientações para condução dos encaminhamentos a serem dados, o que resultou em 

direcionamento para a Diretoria de Integridade e Controle Institucional da UFJF com 

posterior encaminhamento à Delegacia da Mulher de Juiz de Fora para a apuração dos 

fatos. 

Destaca-se que a conduta de solicitação de parecer da Procuradoria Federal em situações 

que geram dúvidas na compreensão do escopo de atuação por parte da Ouvidoria é uma 

ferramenta importante dado o caráter ainda incipiente do presente órgão e a necessidade de 
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criação de uma base de conhecimentos e experiências que venham possibilitar o 

aprimoramento do seu funcionamento, bem como ajustes do regramento administrativo e 

otimização das ações e políticas institucionais. 

 

3.3 - PENDÊNCIAS RELATIVAS AO ANO DE 2020 

Com relação ao período anterior, ano de 2020, foram constatadas 6 manifestações 

pendentes e foi feito um esforço para a recuperação desses dados, que estão apresentados na 

tabela abaixo. 
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As 6 manifestações foram apresentadas por mulheres, o que reforça mais uma vez a 

necessidade de um olhar atento para as questões de gênero. Com relação ao 

encaminhamento dado à estas manifestações e a atual situação das mesmas, em 33,3% 
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(2/6) não foi possível a verificação do real status, assim como o 

acompanhamento e/ou tratamento para encerramento. Tratam-se de manifestações 

recebidas via e-mail e com falhas nos registros. Do restante - 4/6 (66,7%) - que foi 

protocolado no Fala-Br, uma foi encerrada e dentro das possibilidades para o atual 

momento, estão sendo tomadas as providências e encaminhamentos das que se 

encontram em aberto. Por serem manifestações protocolas nos meses de fevereiro e 

setembro de 2020, há limitações inerentes ao transcorrer do tempo. Contudo, há um esforço 

para que as situações sejam apuradas e finalizadas. 

 

3.4 - ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA OUVIDORIA DE 

AÇÕES ESPECIALIZADAS 

Além do recebimento, tratamento e acompanhamento de manifestações que envolvem 

situações de discriminação, preconceito, violência e opressão, a Ouvidoria de Ações 

Especializadas realizou também as seguintes atividades: 

 Inserção de conteúdo sobre a Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas no site 

da Ouvidoria Geral; 

 Realização de reuniões com alguns dos setores demandados para a resolução das 

manifestações; 

 Solicitação de pareceres e orientações jurídicas junto a órgãos como a 

Procuradoria Federal junto à UFJF e a Diretoria de Integridade e Controle Institucional; 

 Solicitação de informações sobre sindicância aberta em decorrência de 

manifestação submetida a esta Ouvidoria; 

 Desenvolvimento de campanhas educativas em conjunto com a Diretoria de 

Imagem Institucional; 

 Participação no Fórum da Diversidade da UFJF. 

 Participação no Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Juiz de Fora. 

 

3.5 – RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não foi possível realizar comparações das manifestações recebidas com os últimos dois 

anos em decorrência da não disponibilidade de relatórios ou dados sistematizados para 

o período. Observa-se ainda uma lentidão no tratamento das manifestações recebidas em 

2020 e a necessidade de sistematização dos dados e a elaboração de indicadores para 

subsidiar ações, estratégias e políticas de ações afirmativas na UFJF. Nesse sentido, a 

Ouvidoria Especializada trabalhará para sanar tais questões, bem como otimizar o tempo de 

resposta aos cidadãos. 

A experiência acumulada no primeiro semestre do ano de 2021 e o contexto que cerca o 

prolongamento da pandemia no país, apontam para a necessidade de planejamento de 

ações preventivas que visem assegurar o bem-estar da comunidade acadêmica, com um olhar 

atento aos grupos mais vulneráveis e estratégias que visem a manutenção desses grupos na 

instituição. O número reduzido de manifestações recebidas no período vigente não 

pode ser analisado de forma descolada da conjuntura atual. 

Para o retorno de um possível atendimento presencial torna-se inviável a utilização do 

espaço físico que até então vinha sendo utilizado para alocação da Ouvidoria 

Especializada. A escolha do espaço físico deve considerar elementos que permitam ao 
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cidadão um ambiente propício para o acolhimento, no qual ele se sinta confortável, seguro 

e tenha privacidade para se manifestar. Além disso, devem ser observados elementos da 

infraestrutura que coadunem com o regramento sanitário necessário, como ventilação e 

distanciamento físico. 

Sugere-se ainda que sejam elaboradas campanhas, materiais educativos e outras 

estratégias que visem o combate ao assédio no ambiente acadêmico e as diferentes 

formas de opressão e violência de gênero. Outra questão a ser pensada é a forma como são 

constituídas as comissões de sindicância na UFJF. Considerando os atravessamentos que 

estruturam nossa sociedade, é inconcebível - em casos de relatos de possível violência 

de gênero – que essas comissões sejam formadas apenas ou majoritariamente por 

homens. Nesse sentido, seria possível pensar na elaboração de diretrizes, resoluções e 

normativas? 

Outra recomendação que apresentamos é a tomada de ações voltadas à divulgação e 

publicidade da Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas por meio da atualização 

constante da sua página virtual e de outros meios de divulgação da instituição para que a 

mesma possa estar cada vez mais próxima da comunidade acadêmica dos dois campi. 

As denúncias de possíveis fraudes ao sistema de cotas não estão no escopo das atribuições 

da Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas. Contudo, dada sua importância para a 

consolidação das ações afirmativas, realizamos uma breve consulta à Ouvidoria Geral e 

constatamos que foram realizadas 41 denúncias sobre candidatos que estariam tentando 

burlar o sistema de vagas reservadas. Grande parte refere-se às cotas raciais e 

questionamentos com relação as avaliações realizadas remotamente pela comissão de 

heteroidentificação. Assim, sugerimos maior interlocução da DIAAF com a Ouvidoria 

Geral e outros setores para aprimoramento do sistema de cotas. 

Diante do exposto, a perspectiva é que a Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas 

tenha seu trabalho consolidado na UFJF, sendo reconhecida como um setor estratégico 

de aprimoramento da Gestão Universitária e um canal de atendimento às 

manifestações dos cidadãos, de forma transparente, respeitosa, ética e eficiente. Ou seja, 

uma ferramenta importante da participação social e da democracia 

 

 

Segundo Semestre de 2021. 

3.6 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar informações sobre as atividades da 

Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas (UFJF) relativas ao segundo semestre 

do ano de 2021 (setembro a dezembro), em conformidade com a Resolução 11/2019 do 

Conselho Superior, que aprova o Regimento Interno deste órgão. 

Em virtude da continuação do quadro pandêmico, os recebimentos das demandas e 

manifestações continuaram a ser realizados pelo e-mail institucional 

(ouvidoriaespecializada.diaaf@ufjf.edu.br) e/ou plataforma Fala-Br. As atividades 

presenciais de atendimento, acolhimento e reuniões estão sendo retomadas 

gradativamente, respeitando o regramento sanitário exigido e sob forma de 

agendamento. 

Reiteramos as análises contidas no relatório 1º/2021 com relação: 

mailto:ouvidoriaespecializada.diaaf@ufjf.edu.br
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i. As hipóteses que justificam a queda do número de manifestações protocoladas quando 

comparadas a anos anteriores (relatórios disponíveis para os anos de 2016 e 2017); 

ii. A necessidade do olhar atento ao acirramento das vulnerabilidades pré-existentes 

e surgimento de novas, diante da atual conjuntura; 

iii. Ao planejamento de ações preventivas que visem assegurar o bem-estar da 

comunidade acadêmica, com foco nos grupos mais vulneráveis, e estratégias que visem a 

manutenção desses grupos na instituição, sobretudo, diante do prolongamento da pandemia e 

o surgimento de novas variantes. 

 

3.7 – ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕE RECEBIDAS 

3.7. 1 – Caracterização das manifestações 

Entre os meses de setembro e dezembro, foram recebidas 13 manifestações, sendo 2 

arquivadas em virtude de ausência de materialidade e de formas de solicitar 

complementação dos fatos. Assim, foram destinadas ao tratamento da Ouvidoria 

Especializada em Ações Afirmativas 11 manifestações. Em termos absolutos, este 

quantitativo é semelhante ao observado no relatório passado (8 manifestações). 

Contudo, destaca-se que o período de análise do último relatório – em decorrência de ajustes 

na organização do processo de trabalho no período da pandemia – foi de 8 meses e coube 

ao presente relatório a análise dos 4 últimos meses do ano. Quando comparados os dados, 

podemos concluir que a média de manifestações por mês no recorte temporal adotado para 

o relatório 1º/2021 foi de 1 manifestação/mês, e agora verifica-se uma média de 2,75 

manifestações/mês. Este aumento observado (37,5%) pode ser atribuído à intensificação do 

retorno gradual das atividades na UFJF. 

Com relação ao canal de comunicação utilizado, quando comparado ao semestre 

anterior, a Fala-Br continua sendo o canal mais acessado, embora com uma redução em 

relação aos demais canais de comunicação. Na Fala-Br foram protocoladas 6 

manifestações (54,55%), pelo e-mail institucional foram 5 (36,36%) e 1 (9,09%) via SEI. A 

utilização da Fala-Br pode ser explicada pelo fato desse possibilitar o registro de forma 

anônima, o que dá maior segurança aos denunciantes. 

Não houve manifestação ou demanda de atendimento oriundos do Campus de GV. 45,45% 

(5/11) das demandas foram recebidas em outros setores e posteriormente encaminhadas para 

Ouvidoria Especializada. Dentre estas, a Ouvidoria Geral encaminhou 80% (4/5) e 

20% (1/5) adveio diretamente do Gabinete do Reitor. 

Nesta esteira, percebe-se que ainda pode haver desconhecimento, por parte da comunidade 

universitária, a respeito da existência da Ouvidoria Especializada ou então dificuldade de 

distinção das competências de cada uma das ouvidorias por parte do manifestante. A 

manifestação que usou como porta de entrada o Gabinete do Reitor pode ser considerada 

desarrazoada, uma vez que se tratava de um conflito no âmbito de uma unidade acadêmica 

envolvendo discentes e docentes, no qual não houve tentativa factual de solução por 

parte dos gestores da unidade, não foram observadas as instâncias hierárquicas da 

Universidade e a Ouvidoria Especializada sequer havia sido demandada. 

Neste mesmo sentido, cabe destacar que outras 6 manifestações reportaram situações nas 

quais não foram realizadas tentativas de resolução de conflito pela coordenação de curso, 

chefia de departamento e/ou direção de unidade. Tais achados apontam para algumas 

hipóteses concorrentes ou complementares: (i) ausência de compreensão do funcionamento, 

do fluxograma e do regramento normativo (Estatuto e Regimento Geral da UFJF); (ii) 
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perfil inadequado para os cargos de gestão; (iii) corporativismo institucional; (iv) 

indisposição e/ou dificuldade para gestão de conflitos; (v) compreensão equivocada do 

papel das ouvidorias como unidades apuradoras, punitivas e/ou deliberativas; (vi) 

desconhecimento e/ou compreensão errônea Resolução 11/2009 do Conselho 

Superior, que aprova o Regimento Interno da Ouvidoria Especializada em Ações 

Afirmativas. 

Tendo como referência a tipologia das manifestações estabelecida pela Fala-Br, 

observamos: denúncias (72,73%), comunicações (18,18%) e solicitação (9,09%). Com 

relação aos assuntos tratados, destaque para a categoria “ameaças, agressão verbal e ou 

física”, que representou 63,64% (7/11). Entre estas, algumas características em 

comum merecem destaque: (i) os acusados utilizaram em sua totalidade ou em grande 

parte as redes sociais, os aplicativos de troca de mensagens e/ou plataformas digitais de 

ensino; (ii) os denunciantes reportaram que as agressões verbais vieram acompanhadas de 

ameaças e comportamentos persecutórios; (iii) em todas elas a questão “saúde mental” 

teve centralidade; (iv) em 85,72% (6/7) dos casos, houve preocupação por parte dos 

solicitantes com relação à saúde mental (incluindo possibilidades de autoextermínio) do 

demandado; (v) os demandados são estudantes de graduação e jovens; (vi) em todas as 

situações relatadas, não foram esgotadas as instâncias de diálogo presumíveis para o 

bom funcionamento da instituição (como por exemplo: coordenação de curso, chefia de 

departamento, direção de unidade ou órgãos colegiados) ou ainda o solicitante sequer 

acionou essas primeiras instâncias. 

Mais da metade das manifestações e que representavam queixas de discentes (54,55%) foram 

encaminhadas pela própria coordenação de curso e/ou direção de unidade, sem que estas 

tivessem exercido o poder disciplinador a que lhes cabem conforme o Regimento da UFJF. 

As unidades demandas neste recorte temporal diferem das unidades que foram solicitadas no 

primeiro semestre. Contudo, cabe destacar que a Faculdade de Odontologia, 

Faculdade de Letras e PROINFRA foram recorrentes no período de vigência do presente 

relatório. 

No universo de 8 demandantes que foi possível identificação, 5 foram tratadas de forma 

sigilosa (nos termos das disposições sobre proteção ao denunciante constantes no 

Decreto 10.153/2019). De acordo com a natureza das manifestações e demandas requeridas 

pelos solicitantes foram realizados atendimentos telepresenciais e/ou presenciais. Abaixo, 

segue a tabela com as principais características das manifestações: 
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A porta de entrada das manifestações foi exclusivamente através das tecnologias 

digitais, o que dificulta ou inviabiliza que sejam coletados dados importantes 

referentes às características dos indivíduos. A Fala-Br, por exemplo, a depender do tipo 

de manifestação que é protocolado, não exige ou não disponibiliza informações adicionais 

sobre o cidadão. O mesmo acontece no caso de uma manifestação ser recebida pelo 

e-mail e o indivíduo não desejar o atendimento presencial. Sendo assim, os dados que 

conseguimos extrair com relação a esses aspectos são frágeis e oriundos principalmente 

da linguagem escrita utilizada, que é hegemonicamente excludente, evoca uma supremacia 

masculina e impõe o binarismo de gênero. 

Com relação aos discentes, tanto demandados quanto demandantes são do nível de 

graduação e jovens. Destaca-se que 5 manifestações do total foram apresentadas por 

diferentes sujeitos (estudantes e docentes), mas se referiam à um mesmo indivíduo. Com 

relação ao que foi possível identificar em termos de gênero, observa-se que as mulheres 

foram as que mais usaram o serviço 70% (7/10) e também foram as mais solicitadas 

– 62,5% (5/8). No universo de sujeitos que compuseram ou a amostra de 

demandantes ou de demandados, foi possível a identificação do quesito raça/cor 

apenas para 3, sendo esses: 1 homem negro (demandante), 1 homem pardo 

(demandante) e 1 mulher parda (demandada). Com relação à orientação afetivo-sexual, 

foi coletado o dado apenas para 1 indivíduo solicitante, tendo sido esse se identificado 

como homossexual. 

 

3. 7. 2 – Desfechos das manifestações 

De acordo com os atributos das manifestações e/ou demandas requeridas pelos 

solicitantes foram realizados agendamentos para atendimentos, tratamento das denúncias e 

quando necessárias mediações de conflitos nos formatos presenciais e/ou telepresenciais. 

Embora o número de manifestações recebidas seja pequeno, a natureza e particularidade das 

ações afirmativas na universidade requereram tratativas extensas e complexas para a resolução 

consensual dos conflitos. 

Além disso, é importante destacar que embora a Ouvidoria Especializada cumpra com 

as questões burocráticas que envolve o acolhimento, o encaminhamento e o retorno 

qualificado ao cidadão, há uma outra dimensão extremamente importante expressa no inciso 

II do Art. 6º do Regimento da Ouvidoria Especializada: 

 

“Acompanhar sistematicamente o andamento e as tratativas relativas aos trâmites 

administrativos das manifestações recebidas, dando apoio e orientação aos membros da 
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comunidade acadêmica da UFJF, vítimas de discriminação, preconceito, violência, opressão 

ou em situação de vulnerabilidade social, jurídica e psicológica” 

 

Foi possível concluir todo o processo de 4 manifestações com o prazo médio de 31 dias. 

Comparativamente ao semestre anterior, houve uma redução considerável referente a esse 

prazo de 44,64%. Estas 4 manifestações resultaram em: atendimento da solicitação (1); 

arquivamento (1); ajuste de conduta com retratação por escrito dos demandantes (1); ajuste 

de conduta com remanejamento do servidor em caráter permanente aliados à orientação e 

estímulo para participação em palestras educativas com a finalidade de evitar qualquer tipo 

de conduta oposta aos princípios condizentes com a administração pública. Por ser um 

setor com manifestações recorrentes, o gestor responsável foi encorajado e assumiu o 

compromisso de instituir uma comissão interdisciplinar para monitorar as questões que 

envolvem as diferentes formas de opressão 5 manifestações (destinadas à um mesmo 

indivíduo) estão sendo tratadas de forma conjunta em um mesmo processo, com amplo 

envolvimento da PROAE e segue sendo acompanhada de forma sistemática. Tal ação foi 

adotada em decorrência da complexidade do caso, que envolve um possível quadro de 

adoecimento mental associado a agressões verbais e física. Uma manifestação segue sendo 

averiguada por meio de uma Investigação Preliminar Sumária (IPS) e a outra manifestação, 

que envolve uma possível conduta racista está em análise pela unidade gestora do caso 

(PROINFRA). Ambas correm dentro dos prazos estabelecidos. 

 

 

 

A denúncia de possível fraude no sistema de cotas da graduação aconteceu pelo fato da 

mesma já ter sido apresentada em outro momento e encaminhada para PROGRAD. 

Características da denúncia: curso psicologia, estudante denunciada do sexo feminino, 

grupo A das cotas. 

 

3. 8 - PENDÊNCIAS RELATIVAS AO ANO DE 2020 

Com relação ao exercício de 2020, havia sido constatada inicialmente a presença de 

6 manifestação pendentes: 2 (33,3%) sem possibilidade de acompanhamento 

(dados incompletos na base de dados da Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas e 

ausência da possibilidade de resgate das informações); 1 (16,67%) concluída no primeiro 

semestre de 2021 e 3 (50%) que foram concluídas de setembro em diante. 
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Foi realizado um esforço para apuração da comunicação de irregularidade, que tratava de um 

suposto caso de assédio sexual no Campus de GV. Contudo, em razão do grande lapso 

temporal entre a ocorrência dos fatos e a instauração da apuração, bem como do 

anonimato da denunciante, não houve outra alternativa senão o arquivamento da 

manifestação. Os dois pedidos de solicitação de informação pendentes foram 

devidamente respondidos. Assim sendo, as pendências que eram relativas ao ano de 2020 

foram todas encerradas. 

 
 

 

 

3. 9 – AJUSTE NO PROCESSO DE TRABALHO 

Um importante ajuste nos fluxos de trabalho da Ouvidoria Especializada consistiu na 

transferência da competência para acompanhamento de denúncias referentes a supostas 

fraudes ao sistema de cotas da graduação para o setor. Até o mês de novembro do corrente 
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ano, os encargos de recebimento e tratamento desse tipo de denúncia pertenciam à 

Ouvidoria Geral. 

Após reuniões com a DIAAF e Ouvidoria Geral, houve consenso na compreensão 

de que tais denúncias deveriam ser tratadas no âmbito da Ouvidoria Especializada a 

partir de 22 de novembro de 2021. Nessa mesa seara, ficaram subordinadas à 

Ouvidoria Especializada as denúncias de possíveis fraudes na pós-graduação e em 

concursos públicos. 

 

3.10. ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA OUVIDORIA 

ESPECIALIZADA EM AÇÕES AFIRMATIVAS. 

Além do recebimento, tratamento e acompanhamento de manifestações que envolvem 

situações de discriminação, preconceito, violência e opressão, a Ouvidoria de Ações 

Especializadas realizou também as seguintes atividades: 

 Participação no XXI Fórum de Ouvidores Universitários e de Hospitais de 

Ensino; 

 Cursos de Capacitação e Atualização; 

 Realização de reuniões com alguns dos setores demandados para a resolução das 

manifestações; 

 Realização de reunião com a Ouvidoria Geral; 

 Solicitação de pareceres e orientações jurídicas junto à Diretoria de Integridade e 

Controle Institucional; 

 Solicitação de informações sobre procedimentos administrativos abertos em 

decorrência de manifestações recebidas por essa Ouvidoria; 

 Desenvolvimento de campanhas educativas em conjunto com a Diretoria de 

Imagem Institucional; 

 Participação no Fórum da Diversidade da UFJF. 

 Participação no Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Juiz de Fora (que 

acontecem em formato presencial desde julho do ano corrente). 

 

3.11 - RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Ouvidoria Especializada tem cumprido um importante papel para a consolidação 

da participação social e para a defesa dos direitos e do respeito à população alvo das 

ações afirmativas na UFJF. Contribui também de forma ativa para a implantação da Política 

Integral de Saúde da População Negra no município de Juiz de Fora. 

A análise crítica do que foi construído até o momento, possibilitou ajustes no fluxo de 

trabalho com a redução do tempo de resposta ao cidadão e nova organização para 

acolhimento de denúncias relativas às fraudes no sistema de cotas. Acreditamos que essa 

nova organização possibilitará o fomento de indicadores necessários para o acompanhamento 

das ações afirmativas pela DIAFF, o aprimoramento do sistema de cotas na graduação e a 

criação de estratégias preventivas para a pós-graduação. 

Pela frequência de casos que envolveu questões que permeiam os possíveis quadros de 

adoecimento mental, bem como os inúmeros relatos no mesmo sentido por parte também 
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dos denunciantes, recomenda-se a elaboração de estratégias preventivas direcionadas a 

todos os segmentos da UFJF, com foco aos grupos com vulnerabilidades pré-existentes. A 

literatura científica aponta para a necessidade do olhar atento à saúde mental dos indivíduos 

em decorrência dos efeitos da pandemia. A intensificação das atividades presenciais 

associada à nova rotina acadêmica imposta pela crise sanitária pode ser gatilho para 

diferentes problemas de saúde, de convívio social, de rendimento no processo ensino-

aprendizagem e inclusive manutenção dos estudantes na universidade e dos trabalhadores em 

seus postos de saúde. 

O panorama apresentado evidencia também a necessidade de articulação entre os 

diferentes setores para tratar das demandas existentes e as que possam surgir. Reitera-se 

aqui outras recomendações disponibilizadas no relatório anterior: 

 Utilização de novo espaço físico a ser utilizado pela Ouvidoria Especializada, que 

permita a acessibilidade, o acolhimento, a confidencialidade e o sigilo das informações. 

 Necessidade de campanhas educativa e divulgação com o intuito de dar maior 

visibilidade à atuação desta ouvidoria, valorizando-a como espaço que facilita e medeia a 

gestão de conflitos e a comunicação entre os membros da comunidade acadêmica. 

É imprescindível também que haja um planejamento no sentido de garantir recursos 

humanos para compor a estrutura administrativa da Ouvidoria Especializada conforme o 

Resolução 11/2019 do Conselho Superior. 

 

 

IV - Fórum Permanente de Diversidade da UFJF: 

A Diaaf organizou as reuniões ordinárias mensais, acontecidas de forma remota devido ao 

afastamento social causado pela pandemia da covid. Este Fórum Permanente de Diversidade é 

um espaço de debate democrático, reunindo representantes do corpo docente, discente e 

técnico-administrativos, visando a construção participativa e democrática das políticas de 

ações afirmativas para a UFJF. 

 

 

V - Diversidade Étnico-racial: 

5.1. Programa de Extensão “Encontro Temático da Comunidade Negra de Juiz de 

Fora”. 

Descrição: Este programa desenvolve encontros temáticos cujo objetivo é abrir espaços de 

debates públicos para fortalecer práticas antirracistas e reconhecer produções relevantes na 

academia científica brasileira de autores e pesquisadores negros e negras, com foco na cidade 

de Juiz de Fora. Por muito tempo, os estudos e discussões sobre desigualdades de raça, 

produção acadêmica de autores e pesquisadores negros e negras, o reconhecimento do 

racismo cultural, explícito e/ou implícito no âmbito da academia, tem sido apartados do 

debate público e acadêmico. Apesar de a temática das desigualdades na política ganhar certa 

visibilidade, no seio da Universidade, principalmente da UFJF, essa discussão fica restrita a 

certos grupos ou momentos específicos, não pela importância dos temas, mas pela 

comemoração de datas pontuais como o vinte de novembro. Dentre as diversas razões que 

explicam tal realidade, uma delas pode ser atribuída à ausência de informações sobre cor nos 

documentos e estatísticas oficiais produzidas pelo setor público, as concepções pedagógicas 
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arraigadas da atual população brasileira, que assentam suas raízes em práticas habituais e 

sistemáticas advindas do pensamento escravista da sociedade. Com vista a abrir espaços de 

debates públicos, fortalecer práticas antirracistas e o reconhecer produções relevantes na 

academia científica brasileira de autores e pesquisadores negros e negras, em diversas áreas, 

este projeto se propõe a criar, em diversos momentos, espaços de discussões e produções com 

a comunidade acadêmica da UFJF e sociedade em geral, que tem como foco a discussão sobre 

o papel do negro e o reconhecimento das práticas produzidas pela comunidade acadêmica 

negra no âmbito da UFJF e do Brasil em geral. 

Coordenador: Willian José da Cruz. Integrantes: Julvan Moreira de Oliveira; Fernanda 

Nascimento Thomaz; Francione Oliveira de Carvalho; Zélia Maria da Costa Ludwig. 

 

5.2. A DIAAF apoiou os cursos de extensão do ANIME (Africanidades, Imaginário e 

Educação), visando a formação em educação para as relações étnico-raciais. 

 

5.2.1. Encontros Temáticos sobre Africanidades. 

1. A ancestralidade africana e a necessidade da reconexão. Prof. dr. Senakpon Fabrice Fidele 

Kpoholo – AXÒVÍ. 16/02/2021. In: https://youtu.be/EyM9RgeDgSE 

2. O trabalhador negro pós escravidão. Prof. dr. Ramatis Jacino – UFABC. 03/03/2021. In: 

https://youtu.be/tmMtnxENF9U 

3. Formação para a Educação das Relações Étnico-raciais. Prof. dr. José Eustáquio de Brito – 

UEMG. 16/03/2021. In: https://youtu.be/Zo7U0c67XHE 

4. A Filosofia do Ubuntu. Prof. dr. Bas´Ilele Malomalo – UNILAB. 30/03/2021. In: 

https://youtu.be/kSo9ojYwq2g 

5. Áfrikas: histórias e culturas. Profa. Dra. Fernanda do Nascimento Thomaz – UFJF. 

06/04/2021. In: https://youtu.be/trqk8RvtGYk 

6. Congada e Pedagogia Iniciática. Profa. Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves – UFU. 

20/04/2021. In: https://youtu.be/yNsrYTSzksk 

7. Criança e Educação no Candomblé. Profa. Dra. Denise Maria Botelho – UFRPE. 

04/05/2021. In: https://youtu.be/zxI8dSkQo2E 

8. O reggae na ilha do amor como identidade negra. Prof. dr. Carlos Benedito Rodrigues da 

Silva – UFMA. 18/05/2021. In: https://youtu.be/hp1Dg9t-78A 

9. O imaginário sobre crianças negras no século XIX. Profa. Dra. Ione da Silva Jovino – UEL. 

08/06/2021. In: https://youtu.be/q5sp_4yZJ_g 

10. A cultura afro-brasileira na educação infantil. Profa. Dra. Lucimar Rosa Dias – UFPR. 

22/06/2021. In: https://youtu.be/CYb8pWGwElA 

 

5.2.2. Encontros temáticos das Africanidades em Educação. 

1. Karingana wa karingana: Brincadeiras e Canções Africanas. Profa. Jussara Alves da Silva. 

06/07/2021. In: https://youtu.be/RsaGe5H9dgY 

2. Outros possíveis: educação escolar quilombola, práticas e Crianças&Negras. Prof. José 

Artur do Nascimento Silva. 13/07/2021. In: https://youtu.be/iP6yXwdRqtw 
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3. "Forçamos a passagem", um diálogo sobre implementação das Educação das Relações 

Étnico-Raciais na formação inicial. Profa. Flávia Paola Félix Meira. 20/07/2021. In: 

https://youtu.be/cCqOxvPo9Fg 

4. Dança, raça e educação: práticas pedagógicas afroreferenciadas como geradoras de novas 

dinâmicas na formação docente para uma luta antirracista. Profa. Thalita de Cássia Reis 

Teodoro. 27/07/2021. In: https://youtu.be/A9E_UcguRro 

5. Práticas Educativas na Congada. Profa. Dra. Vânia de Fátima Noronha Alves - PUC-MG. 

27/04/2021. In: https://youtu.be/r-CxLKN8Rnc 

6. Matrizes Imaginárias e Arquetipais do Etnocentrismo. Prof. dr. Julvan Moreira de Oliveira 

– UFJF. 29/06/2021. In: https://youtu.be/h8X5KQXdeNI 

 

5.2.3. Cosmovisões Africanas na Educação Brasileira. 

1. Filosofia da ancestralidade. Prof. Dr. Eduardo David de Oliveira – UFBA. 03/08/2021. In: 

https://youtu.be/fjAYb63SvGg 

2. A Teologia afro-americana e caribenha - Prof. Dr. Marcos Rodrigues da Silva – FURB. 

10/08/2021. In: https://youtu.be/qx-aY7QsKAI 

3. Filosofia desde vozes femininas e negras. Profa. Dra. Adilbênia Freire Machado – 

UNILAB. 17/08/2021. In: https://youtu.be/tnKDuqfnBTk 

4. Representações e subjetividades das mulheres negras. Profa. Dra. Renata Melo Barbosa do 

Nascimento – UnB. 24/08/2021. In: https://youtu.be/xqvooThU8XQ 

5. Afirmação do pensamento e existências africanas. Profa. Dra. Mille Caroline Rodrigues 

Fernandes – UNEB. 31/08/2021. In: https://youtu.be/SVwdpiAwb9U 

 

5.3. Participação em Eventos (remotos): 

5.3.1. Conferência “Ações Afirmativas na Pós-graduação: perspectivas para a pesquisa 

no Brasil”. 2021. 73ª Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência. In: http://https://youtu.be/aIxoBJynZzg 

5.3.2. Mesa Redonda “Epistemologia Afrocentrada: desafios para a ciência”. 2021. 73ª 

Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. In: 

http://https://youtu.be/oaUI0x3N9h4 

5.3.3. Mesa Redonda “O trabalho das comissões de heteroidentificação na 

implementação das políticas de ações afirmativas nas universidades públicas”. Ações 

Afirmativas no Ensino Superior: refletindo sobre as experiências e perspectivas da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). In: 

http://https://www.youtube.com/watch?v=yVrt2hAYddA 

5.3.4. Mesa Redonda “Educação antirracista: as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e o 

currículo escolar. Educação antirracista: as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e o currículo 

escolar” - UFVJM. In: http://https://youtu.be/MZ8oG3p9mjE 

5.3.5. Mesa Redonda “Filosofia Africana e Educação. Filosofia Africana e 

Afrodiaspórica” - GT Filosofia Africana da ABPN e IFA (Instituto de Filosofia Africana). 

In: http://https://youtu.be/9mlGZZZut_o 

http://https/youtu.be/aIxoBJynZzg
http://https/youtu.be/oaUI0x3N9h4
http://https/www.youtube.com/watch?v=yVrt2hAYddA
http://https/youtu.be/MZ8oG3p9mjE
http://https/youtu.be/9mlGZZZut_o
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5.3.6. Mesa Redonda “Gestão Universitária e as Políticas de Ações Afirmativas”. IV 

COPENE Sudeste. Congresso de Pesquisadores/as Negros/as da Região Sudeste. In: 

http://https://youtu.be/ak1oHUbPJOA 

5.3.7. Conferência “Política de Cotas na Pós-graduação: reparação, equidade e justiça”. 

Semana de Acolhimento do PPGE. Profa. Dra. Maria Nilza da Silva - UEL. In: 

https://youtu.be/ATpaY7SpG2c  

5.3.8. Mesa Redonda “Imagens da Ancestralidade na Cultura Afro-brasileira”. VI 

Colóquio Internacional do Imaginário e Educação. IN: http://https://www.uff.br/?q=events/vi-

coloquio-internacional-do-imaginario-e-educacao-cem-anos-de-gilbert-durand 

 

5.4. Projeto de Pesquisa, objetivando a criação de um Observatório das Ações 

Afirmativas.  

Título: Ações afirmativas na América Latina: Brasil, Argentina, México, Colômbia, 

Bolívia e Uruguai. 
Descrição: Desenvolver um banco de dados sobre políticas afirmativas em universidades brasileiras e 

em diferentes países da América Latina, por meio de uma rede de pesquisa interligando pesquisadoras 

e pesquisadores de universidades brasileiras e de fora do país; definindo uma matriz comum de coleta 

de dados em diversas IES brasileiras e organizando grupos de trabalho que gere análises sobre os 

temas/objetos: a) ações afirmativas numa perspectiva comparada: América Latina; b) acesso e 

permanência em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); c) acesso e permanência em 

Universidades Estaduais; d) egressos de políticas afirmativas na IES; e) ações afirmativas na pós-

graduação stricto sensu; f) ações afirmativas para migrantes e refugiados humanitários; g) ações 

afirmativas para quilombolas; h) políticas afirmativas na mídia brasileira. 

Coordenador: Paulo Vinicius Baptista da Silva (UFPR) – Integrantes: Julvan Moreira de Oliveira 

(UFJF); Ana Cristina Juvenal da Cruz (UFSCAR); Andrea Kominek (UTFPR); Angela Maria de 

Souza (UNILA); Delton Aparecido Felipe (UEM); Dennis de Oliveira (USP); Eugenia Portela de 

Siqueira Marques (UFMS); Francis Solange Viera Tourinho (UFSC); Georgina Helena Lima Nunes 

(UFPel); Givania Maria da Silva (UnB); Hilton Costa (UEM); Ione Jovino (UEPG); Joana Celia 

Passos (UFSC); José Eustáquio de Brito (UEMG); Marcelo Tragtenberg (UFSC); Maria Clareth 

Gonçalves Reis (UENF); Maria Nilza da Silva (UEL); Mariana Panta (UEL); Marivania Conceição de 

Araújo (UEM); Nilma Lino Gomes (UFMG); Renísia Cristina Garcia Filice (UnB); Rodrigo Ednilson 

de Jesus (UFMG); Rosane Borges (USP); Shirley Aparecida Miranda (UFMG); Silvani dos Santos 

Valentim (CEFET-MG); Tatiane Cosentino Rodrigues (UFSCAR); Valter Roberto Silveiro 

(UFSCAR); Wellington Oliveira dos Santos (UEG); Wilma de Nazaré Baía Coelho (UFPA); Anny 

Ocoró Loango (Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina); Carmen Rosa Rea Campos 

(Universidad de Guanajuato, Mexico); Elia Avendaño Villafuerte (Universidad Nacional Autónoma 

de Mexico); Jose Antonio Caicedo (Universidad del Cauca, Popayán, Colômbia); Maria Elisa 

Velasquez (Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico); Mônica Olaza (Universidad de la 

República, Uruguai); Patricia Somers (University of Texas at Austin, EUA); Ramiro Huanca Soto 

(Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador). 

 

 

VI – Ações Afirmativas na Pós-graduação Stricto Sensu: 

O GT Cotas na Pós-graduação, sob a coordenação do diretor de Ações Afirmativas, instituído 

pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, elaborou a Minuta para a instituição das Ações 

Afirmativas nos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

seguindo orientação da Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016. A Minuta, após 

aprovação no CSPP (Conselho Setorial de Pós-graduação), foi encaminhada ao CONSU 

(Conselho Superior), que aprovou a Resolução nº 67, de 28 de outubro de 2021, que dispõe 

http://https/youtu.be/ak1oHUbPJOA
http://https/www.uff.br/?q=events/vi-coloquio-internacional-do-imaginario-e-educacao-cem-anos-de-gilbert-durand
http://https/www.uff.br/?q=events/vi-coloquio-internacional-do-imaginario-e-educacao-cem-anos-de-gilbert-durand
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sobre a Política de Ações Afirmativas na Pós-graduação Stricto Sensu da UFJF, reservando 

50% das vagas nos processos seletivos para negros, povos e comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas), pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis), pessoas com 

deficiência e pessoas refugiadas e migrantes humanitários. 

 

 

VII – Ações Afirmativas nos Concursos para Docentes e Técnico-

administrativos: 

A Diretoria de Ações Afirmativas, representado pelo diretor, compôs a Comissão instituída 

pela Resolução nº 12, de 03 de maio de 2021, que elaborou a minuta da proposição de 

regulamentação de reservas de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras em 

concursos públicos da UFJF. O documento foi encaminhado ao CONSU (Conselho Superior) 

que aprovou a Resolução nº 38, de 02 de agosto de 2021, regulamentando a oferta prioritária 

de reserva de vagas em concursos públicos da UFJF, para as carreiras do Magistério Superior 

e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, prevendo o valor de 20% (vinte por cento) tanto 

para as reservas destinadas às pessoas com deficiência, quanto para negros. Essa 

regulamentação altera o que se aplicava anteriormente, passando a porcentagem sobre cada 

concurso para a porcentagem no edital, garantindo a aplicabilidade da política de ações 

afirmativas, especialmente nos concursos para docente, o que não era garantido 

anteriormente. 

 

VIII – Comissões e Representações Externas: 

8.1. Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial (COMPIR): 

Representando a UFJF, através da Diretoria de Ações Afirmativas, o diretor foi nomeado pela 

Portaria nº 11.675, da Prefeitura de Juiz de Fora, de 17 de junho de 2021, membro do 

COMPIR para o biênio 2021/2023. A indicação da UFJF se deu pelo Ofício SEI nº 231/2021, 

da Reitoria da UFJF, de 26 de abril de 2021, indicando os professores Julvan Moreira de 

Oliveira, como titular e Willian José da Cruz, suplente, como representantes da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, para comporem o Conselho Municipal para Promoção da Igualdade 

Racial. 

As reuniões ordinárias do COMPIR ocorrem nas 3ªs quartas-feiras de cada mês e as reuniões 

da Mesa Diretora do COMPIR, da qual o diretor da DIAAF faz parte como secretário, se 

reúne nas 2ªs quartas-feiras de cada mês. 

8.1.1. Medalha Nelson Silva: 

A Medalha Nelson Silva foi instituída pela Resolução nº 1.120, de 1999, da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora, tendo por finalidade homenagear pessoas físicas e jurídicas que se 

notabilizaram na produção, difusão e engrandecimento das manifestações artístico-culturais e 

sociais da raça negra. O Conselho do Mérito da Medalha Nelson Silva é formado por 

representantes do Batuque Afro-Brasileiro, da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, da 

Funalfa (Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage de Juiz de Fora), da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF), da Câmara Municipal de Juiz de Fora, do COMPIR e do Instituto 

Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. 

Em 2021, a homenagem aconteceu no dia 26 de novembro de 2019 e, entre os homenageados, 

o indicado pela UFJF, o professor Willian José da Cruz, do Departamento de Matemática e 

coordenador do Projeto “Encontro Temático da Comunidade Negra de Juiz de Fora”. 
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8.2. Fórum Municipal de Educação. 

O Diretor de Ações Afirmativas foi nomeado membro do Fórum Municipal de Educação pela 

Portaria nº 11.952, da Prefeitura de Juiz de Fora. 

Como membro do Fórum Municipal de Educação, coordenou o GT Educação Superior na 

Conferência Municipal de Educação, ocorridas nos dias 15 e 16 de dezembro de 2021, 

preparatória da Conferência Estadual de Educação que ocorrerá em 2022. 

 

 

IX – Campanhas: 

9.1. Consciência Negra: reparar a história para transformar a sociedade. 

Campanha no portal da UFJF na Semana da Consciência Negra. Disponível em: 

https://www2.ufjf.br/noticias/2021/11/19/consciencia-negra-reparar-a-historia-para-transformar-a-sociedade/ 

 


