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INFORMAÇÕES - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

 

Conforme item 4.5 do Edital de Abertura, o candidato aprovado e que concorreu à vaga des�nada às pessoas negras
deverá comparecer para o procedimento de heteroiden�ficação. 

Data: 09/01/2023

Horário: 10h

Local: Bloco K, Sala Azul

Endereço: Sede Centro da UTFPR - Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças – CEP 80230-901 - Curi�ba/PR.

 

Em atendimento à portaria norma�va nº 4, de 6/04/2018, publicada no DOU de 10/04/2018, informamos o currículo
dos membros da comissão de heteroiden�ficação, referente ao Edital 008/2022-CPCP-CT:

 

Membro 1: Mulher, negra, servidora da UTFPR desde 2019, natural de Nova Iguaçu, situada na baixada fluminense
no Rio de Janeiro, graduada em Licenciatura Matemá�ca, especialista em Educação Matemá�ca, par�cipa de
palestras realizadas por uma ONG, situada em São Jose dos Pinhais, em defesa do respeito e contra as desigualdades
sociais do negro na sociedade.

 

Membro 2: Mulher, negra, 30 anos, servidora pública na UTFPR, natural de São Paulo, graduação em Direito,
especialização em Direito à Cidade e Gestão Urbana, mestranda em Planejamento Urbano, concluiu o curso Cotas
Raciais e Heteroiden�ficação, com carga horária de 60 horas, fornecido pelo Ins�tuto Federal Sul Rio Grandense.

 

Membro 3: Homem, negro, cor de pele parda, 32 anos, natural de Londrina, servidor público da UTFPR, campus
Curi�ba, em exercício desde 22/06/2017, atualmente lotado na Coordenação de Tecnologia na Educação (COTED) do
campus Curi�ba, graduado em Engenharia Mecânica pela UTFPR, especialista em Gestão Pública pela Faculdade
Focus e aluno do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP).

 

Membro 4: Mulher, negra de pele clara (parda), 37 anos, natural de Curi�ba - PR, servidora pública na UTFPR,
graduada em Direito, é atuante no movimento de promoção e defesa da comunidade LGBTQIA+ e Religiões de
Matrizes Africanas, já proferiu palestras na PUC-PR, na UFPR, e outras universidades acerca de temas de
enfrentamento ao racismo, polí�ca de cotas e colorismo. Par�cipou de organização de ações rela�vas ao 20 de
novembro - Dia da Consciência Negra, já foi homenageada na Câmera Municipal de Vereadores em razão dos
trabalhos realizados no enfrentamento ao racismo e à violência contra a mulher ,já foi colunista escrevendo sobre
racismo no Blog Blogueiras Feministas, também par�cipou do cole�vo Blogueiras Negras, na graduação atuou em
defesa da implementação da polí�ca de cotas raciais na UFPR. É filha de santo.

 

Membro 5: Mulher, mulata, 55 anos, servidora pública na UTFPR, graduação em Direito, especialização Auditoria da
Qualidade Ambiental, Assessora a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, par�cipei de diversas Bancas e comissões
nomeadas pela UTFPR, Ministro cursos e Palestras.

 



Membro 6: Mulher parda, 53 anos, servidora pública na UTFPR, natural de São Luis-MA. graduação em Serviço Social,
especialização em Gestão Pública e Gerência de Cidades.

 

Membro 7: Homem, branco, 36 anos, servidor público na UTFPR, natural de Curi�ba, graduação em Física e
Engenharia Elétrica, especialização em Gestão Empresarial

 

Membro 8: Psicóloga do Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudan�l (Nuape), servidora da
UTFPR, Doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, Mestra em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo IFPR e
natural de Curi�ba.

 

Curi�ba, 23 de dezembro de 2022.
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