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ANEXO 24  
 
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS CANDIDATOS ÀS VAGAS DO 
SISTEMADE COTAS PROFHISTÓRIA/UFS 

 

1- DA RESERVA DE VAGAS 

1.1Em cumprimento à Resolução n. 59/2017/CONEPE, que estabelece procedimentos 
sobre Política de Ações Afirmativas na Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, 
ficam assim distribuídas as vagas do PROFHISTÓRIA na UFS, para ingresso de uma turma 
2022: 

a) 11 vagas para ampla concorrência; 

b) 05 vagas para negros (pretos e pardos) e indígenas; 

c) 01 vaga para pessoa com deficiência (PCD) 

d) 02 vagas para para processo seletivo diferenciado para quilombolas que atuem em 
escolas com educação na modalidade quilombola ou indígenas que atuem em escolas 
com educação na modalidade indígena. 

Totalizando: 11 vagas de ampla concorrência, 05 vagas para negros/indígenas e 01 
vaga para pessoa com deficiência e 02 vagas para processo de seleção diferenciado 
(19 vagas). 

1.2 Consideram-se negros (pretos e pardos) e indígenas - PPI, para os fins desta Resolução, 
os candidatos que se autodeclararem como tal, em documento preenchido e enviado no 
ato da inscrição, conforme os termos dos requisitos pertinentes à cor, raça e etnia utilizados  
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

1.3 No caso de candidatos indígenas, é preciso que o candidato envie cópia do registro 
administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento 
emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local. 

1.4 Consideram-se Pessoas com Deficiência - PCD aquelas que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, no art. 4º do Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo decreto 5.296/2004, no art. 1º da Lei nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012, (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas 
pela Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no enunciado AGU nº 45, de 14 
de setembro de 2009. 

1.5 Os candidatos à reserva de vaga farão sua opção no período da inscrição   
preenchendo e enviando o formulário, em anexo, de acordo com cada modalidade de 
vaga. 

1.6 Os candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e com deficiência concorrerão 
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com a sua classificação no processo seletivo. 
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1.7 Os candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e com deficiência classificados 
dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados 
para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

1.8 Em caso de desistência de candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e com 
deficiência aprovados em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro 
(pretos e pardos), indígenas ou com deficiência posteriormente classificado. 

1.9 Na hipótese de não haver candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas aprovados 
em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados observada a ordem de classificação. 

1.10 O candidato com deficiência (PCD), ao participar de processo seletivo, deve assinar 
declaração informando que a sua deficiência não impede a realização das atividades de 
campo e laboratoriais do curso. 

1.11 Aplicam-se aos discentes que ingressarem pelo sistema de cotas as mesmas regras 
aplicadas aos demais discentes do PPG no que se refere ao desenvolvimento de suas 
atividades conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução Geral da Pós-Graduação da 
UFS e regulamento interno do Programa. 

1.12 Os casos omissos serão resolvidos pelos Comitês de Pós-Graduação, pela Comissão 
de Pós- Graduação da POSGRAP e pelo Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 
(CONEPE), de acordo com as suas atribuições estatutárias e regimentais. 

2- DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESERVA DE VAGA 

2.1 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas pelo Sistema de Cotas deverá, 
ainda, no prazo indicado no calendário (Anexo 1), adotar os seguintes procedimentos: 

a) optar por um único grupo de cotas no requerimento de inscrição; 

b) após a escolha da cota, o candidato deverá continuar a preencher o requerimento 
de inscrição, com o aceite das normas do Edital. 

2.2 O candidato deverá, após finalizar a edição do requerimento de inscrição com a opção 
pelo Sistema de Cotas, acessar o sistema de inscrição para enviar, via sistema, a 
documentação comprobatória exigida nesse Anexo 

2.3 Para enviar a documentação, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição com seus 
dados e, na área do Processo Seletivo ProfHistória 2023 clicar em Acompanhar Inscrição e, 
após, clicar na opção “Enviar documentação comprobatória da reserva de vaga”. 

3- DO RECURSO DE COTAS 

3.1 Serão admitidos pedidos de recurso quanto ao Resultado Preliminar da Análise de 
Documentação de Cota no período informado no calendário (Anexo 1). 

3.2 Para a interposição do recurso, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 
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a) acessar o endereço eletrônico http://www.profhistoria.uerj.br/ e entrar no sistema 
clicando em “Acompanhar Inscrição”; 

b) clicar em “Recurso quanto ao resultado preliminar da Análise de Documentação de 
Cota”; 

c) selecionar o(s) documento(s) sobre o qual deseja recorrer; 

d) enviar novo arquivo para o documento não aceito e/ou efetuar seu recurso fazendo 
uma descrição do pleito pretendido. 

3.3 Em nenhuma hipótese será admitida interposição de recurso e entrega de 
documentação fora do prazo estabelecido no calendário (Anexo 1). 
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DECLARAÇÃO PARA CONCORRER À VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (A SER ENVIADA NA 
INSCRIÇÃO) 

 
 
 
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo para o programa de pós-graduação em Mestrado Profissional 

em Ensino de História para a Universidade Federal de Sergipe. 
 

Nome do Candidato: 

CPF: RG: 

E-mail: Telefone: 

 
Declaro que estou ciente de todas as exigências para concorrer à vaga destinada à Pessoa com Deficiência e 

que estou apto(a) para a realização das atividades de campo e laboratoriais do curso, bem como estou 
ciente de que se for detectada incongruência ou insuficiência da condição descrita no laudo médico, 

conforme estabelecido na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, no art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 no art. 1º da Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 
2012 (Transtorno de Espectro Autista), concorrerei apenas às vagas referentes à ampla concorrência, e 

também estarei sujeito, a qualquer tempo, às medidas legais cabíveis. 
Observações: O Laudo médico deverá ser entregue junto com esta declaração e deverá conter o nome do 

médico especialista, a assinatura e CRM, caso contrário, o laudo não terá validade. Este, também deverá ser 
legível, sob pena de não ser considerado válido. 

 
 
 

,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
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AUTODECLARAÇÃO ETNICO RACIAL 
(A SER ENTREGUE POR CANDIDATO NA INSCRIÇÃO) 

 
 
 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo para o programa de pós-graduação em 
Mestrado Profissional em Ensino de História para a Universidade Federal de Sergipe. 

 
 
 

Nome do Candidato: 

CPF: RG: 

E-mail: Telefone: 

 
Declaro que sou  (Negro ou Índio), para o fim específico de atender ao Edital, bem 
como estou ciente de que se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às 
penalidades legais, inclusive de eliminação deste processo seletivo, em qualquer fase, e 

de anulação de minha matrícula caso tenha sido matriculado após procedimento 
regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
 
 

,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
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