RETIFICAÇÃO 01
Os itens a seguir passam a vigorar com a seguinte redação:
5.15.5 A realização do procedimento de heteroidentificação dar-se-á das seguintes
formas:
a) Para os(as) candidatos(as) aprovados(as) na chamada regular(1ª
chamada) por alguma ação afirmativa para negros(pretos, pardos) ou
indígenas, o procedimento deverá ser realizado de forma presencial no
Campus para o qual está aprovado(a), ou online, no período destinado no
cronograma do item 2 deste edital.

5.15.9 Para realização do procedimento de heteroidentificação de forma
online, o(a) candidato(a) deverá observar as orientações descritas a seguir:
I.
II.
III.

Acessar
o
formulário
disponível
no
link
https://forms.gle/4v7chJhJCak4maMbA e preencher as informações
solicitadas.
Os(as) candidatos(as) autodeclarados negros(pretos ou pardos) e indígenas
deverão anexar os documentos solicitados no formulário.
No caso dos(as) candidatos(as) autodeclarados(as) negros(pretos ou
pardos), estes deverão enviar, também, vídeo gravado com as seguintes
instruções:
a) A ferramenta de gravação deve ser posicionada frontalmente ao
candidato(a), com no máximo 1,5 metro de distância. No caso do uso
de celulares, estes devem estar na posição horizontal.
b) Durante a gravação o(a) candidato(a) deverá reproduzir a seguinte
frase: eu, “nome completo do(a) candidato(a)” portador do CPF
“informar o CPF do(a) candidato(a)” me autodeclaro “dizer a opção”.
c) Deverão estar visíveis na gravação, somente a parte superior do
corpo (acima da cintura). Regiões como braços e pescoço devem
estar visíveis bem como os cabelos devem estar soltos.
d) O rosto do(a) candidato(a) deve estar completamente visível e
centralizado no vídeo.
e) O ambiente de gravação deve possuir boa iluminação.
f) O fundo que aparecerá na gravação deverá ser de cor clara, sem
exposição de objetos.
g) Os(As) candidatos(as) não poderão usar adereços no momento da
gravação que cubram cabelos, pescoço e braços (óculos, bonés,
lenços,turbantes, etc).
h) O(A) candidato(a) não poderá utilizar maquiagem durante a gravação.

i) O vídeo deverá ser gravado sem qualquer filtro de edição.
j) O vídeo deverá possuir entre 15 e 60 segundos de duração.
k) Não deverão aparecer no vídeo outras pessoas que não seja o(a)
próprio(a) candidato(a);
5.15.9.1 Não será permitido o envio de quaisquer itens/documentos por fax, correio
postal
ou
e-mail
que
não
seja
o
formulário
https://forms.gle/4v7chJhJCak4maMbA
5.15.9.2 A falta ou o envio incorreto de algum dos itens/documentos solicitados
implicará no indeferimento da autodeclaração étnico-racial do(a) candidato(a).
5.15.12.3 O recurso deverá ser protocolado por meio de formulário específico,
disponível no Anexo II. Após preenchido e devidamente assinado, o formulário de
recurso deverá ser entregue para a comissão responsável pela análise recursal no
Campus onde o procedimento de heteroidentificação foi realizado ou, então, ser
enviado para o e-mail afericao.ppi@ifc.edu.br, conforme as datas e horários
definidos no cronograma deste edital
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