
Edital de Chamada Pública CADER-DEDH n.º 01/2021

A Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, órgão vinculado à Diretoria Executiva de

Direitos Humanos da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, considerando as disposições

da Deliberação CONSU-A-032/2017, de 21/11/2017, da Deliberação CONSU-A-006/2021 e da

Resolução GR-074/2020, de 14/07/2020, torna pública a CHAMADA para a constituição da

Comissão de Averiguação que atuará no procedimento de heteroidentificação complementar à

autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos), por aferição virtual, para fins de

preenchimento das  vagas reservadas no sistema de cotas étnico-raciais da UNICAMP.

1. OBJETO

O objeto desta Chamada Pública constitui-se na seleção de membros para composição e atuação

na Comissão de Averiguação, que utilizará o critério fenotípico para procedimento de

heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos),

por aferição virtual, para fins de preenchimento das vagas reservadas no sistema de cotas

étnico-raciais em Exames de Seleção dos Colégios Técnicos; dos Cursos de Graduação; Seleção de

acesso aos Programas de Pós-Graduação da UNICAMP e dos Concursos Públicos da Carreira

PAEPE.

O Fenótipo define-se como o conjunto de características visíveis do indivíduo,

predominantemente: a cor da pele, a textura do cabelo e o formato do rosto, as quais,

combinadas ou não, permitirão validar ou invalidar a condição étnico-racial afirmada pelo

candidato autodeclarado negro (preto ou pardo), para fins de matrícula na UNICAMP (Colégios

Técnicos; Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação) e contratação por meio de

concursos públicos da Unicamp.

2. ELEGIBILIDADE DOS(AS) CANDIDATOS(AS):

Poderão participar deste Edital:

a) Docentes com vínculo institucional pela Unicamp;

b) Servidores(as) Técnico-Administrativos da Unicamp, incluindo-se Pesquisadores(as) e

Pesquisadores(as) de Pós-Doutorado;

c) Estudantes regularmente matriculados(as) em programas de Pós-Graduação da Unicamp;

d) Estudantes regularmente matriculados(as) em cursos de Graduação da Unicamp;

e) Representantes da Sociedade Civil Organizada, membros de entidades com comprovada

atuação no Movimento Negro.

https://www.pg.unicamp.br/norma/10240/1
https://www.pg.unicamp.br/norma/25988/0
https://www.pg.unicamp.br/norma/21795/1


3. REQUISITOS DE SELEÇÃO:

3.1 Os requisitos para aprovação da inscrição envolvem a aceitação e consentimento dos Termos

de Confidencialidade e Compromisso que estarão disponíveis na Ficha de Inscrição e Anexos a

este Edital.

3.2 Estarão habilitados(as) para compor as Bancas de Averiguação os(as) candidatos(as) que

realizarem o Curso Preparatório, obtendo aproveitamento de, no mínimo, 75% de frequência e

cumprimento das atividades, bem como tenham disponibilidade para participar de todas as

etapas de treinamento operacional e simulações previstas no item 6 (Cronograma) deste Edital.

3.2.1 O Curso Preparatório terá carga horária de 30 horas. Aqueles(as) que já realizaram o

curso nos anos de 2019 e/ou 2020 estarão dispensados da realização do curso desde que

participem do Curso de Atualização com carga horária de 6 horas.

3.2.2. O Curso Preparatório será realizado de forma virtual e contará com atividades

síncronas e assíncronas.

4. DAS INSCRIÇÕES:

4.1 O processo de inscrição ocorrerá por meio do preenchimento do formulário disponível no site

da Diretoria Executiva de Direitos Humanos (http://www.direitoshumanos.unicamp.br/editais/)

ou diretamente pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczB_2184TM_xuYwTwZte-pW3lmiZfQkMATbFsOoh

9HAsmTJQ/viewform?usp=sf_link

4.2 O formulário para inscrição estará disponível no período de 16 a 30 de setembro de 2021.

5. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:

A Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, órgão vinculado à Diretoria Executiva de

Direitos Humanos da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, divulgará o resultado por

meio da página da Diretoria Executiva de Direitos Humanos

(www.direitoshumanos.unicamp.br/editais).

Os selecionados serão convocados para a realização do Curso Preparatório e Simulações, e,

obtida a respectiva habilitação, na forma do item 3.2 deste Edital, serão nomeados como

membros da Comissão de Averiguação por meio de Portaria do Gabinete do Reitor, publicada no

Diário Oficial do Estado.

http://www.direitoshumanos.unicamp.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczB_2184TM_xuYwTwZte-pW3lmiZfQkMATbFsOoh9HAsmTJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczB_2184TM_xuYwTwZte-pW3lmiZfQkMATbFsOoh9HAsmTJQ/viewform?usp=sf_link


6. CRONOGRAMA

ETAPAS PERÍODO

Divulgação do Edital Chamada Pública 16/09/2021

Período de Inscrição 16/09/2021 a 30/09/2021

Divulgação do resultado 02/10/2021

Curso Preparatório 07/10/2020 a 11/11/2021

Treinamento Operacional Entre 06 e 10/12/2021

Simulações Entre 04 a 11/01/2022

Bancas
*O membro de banca será convocado
de acordo com a demanda, não sendo
condicionada a participação em todas
as chamadas (Colégios Técnicos, Cursos
de Graduação, Pós-Graduação e
Concursos Públicos)

COTUCA
Entre 12 e 14/01/2022

COTIL
Entre 17 e 20/01/2022

Cursos de Graduação
15 a 17/02/ 2022 - 1ª chamada
22 e 23/02/2022 - 2ª chamada
03/03/2022 - 3ª chamada
09/03/2022 - 4ª chamada
14/03/2022 - 5ª chamada
21/03/2022 - 6ª chamada
24/03/2022 - 7ª chamada

Pós-Graduação - de acordo com o
calendário previsto em Edital de Seleção
de cada Programa de Pós-Graduação
durante o ano de 2022.

Concursos Públicos da Carreira PAEPE - de
acordo com calendários previstos em
editais de abertura dos concursos

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os pedidos de informações decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus

anexos deverão ser encaminhados antes do término das inscrições para o e-mail:

cader@unicamp.br.



ANEXOS

1. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE - MEMBROS DA BANCA

Pelo presente Termo, como membro da Comissão de Averiguação para procedimento de

heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos optantes por vagas

destinadas à cotas étnico-raciais dos Exames de Seleção dos Colégios Técnicos; Cursos de

Graduação, Seleção de acesso aos Programas de Pós-Graduação da UNICAMP e concursos

públicos da Carreira PAEPE, instituída pela Resolução GR nº 074/2020, assumo o compromisso

de manter a confidencialidade e o sigilo de todas as informações técnicas, procedimentos,

resultados e observações apresentadas  e discutidas durante os trabalhos desta Comissão.

Esse Termo abrange registro em foto, áudio, vídeo ou por qualquer outro meio admitido durante

este processo de averiguação , bem como nos termos do estabelecido no inciso I, do § 1º, do Art.

31, da Lei Federal nº 12.527/2011.

Confirmo o recebimento da informação requerida e afirmo estar ciente de que o uso indevido

dessa informação poderá infringir outros dispositivos legais vigentes.

A vigência desta obrigação assumida, somente poderá ser encerrada mediante autorização

judicial.

Pelo não cumprimento do presente termo fico ciente de todas as sanções judiciais que poderão

advir.

2. TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO - MEMBROS DA BANCA

Pelo presente Termo e, em atendimento à Resolução GR 074/2020, declaro ter ciência das

orientações, cronogramas e protocolos estabelecidos, bem como da veracidade e

confidencialidade dos dados e me comprometo a cumprir com as atividades convocadas nesta

Comissão.

Pelo não cumprimento do presente termo fico ciente de todas as sanções judiciais que poderão

advir.


