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RETIFICAÇÃO N o 1, DE 1 DE AGOSTO DE 2019 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a 
Universidade (PPGEISU), no uso de suas atribuições legais e conforme disposto no Edital 
1/2019 que estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso 
de mestrado acadêmico, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2020, informa que os 
documentos listados nos incisos III, IV e V do item 4.2 (III - 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 para os/as candidatos/as 
optantes na modalidade de reserva de vaga para indígena; IV - declaração de pertencimento 
assinada por liderança local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade 
como remanescente de quilombo para os/as candidatos/as optantes na modalidade de reserva de 
vagas para quilombola; V - laudo médico, atestando a condição de deficiente, devidamente 
ratificado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPE), 
ligado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) para os 
candidatos/as optantes na modalidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência.) só 
deverão ser apresentados por ocasião da matrícula daqueles candidatos aprovados. 

Vale salientar que, caso seja preciso, o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas 
Especiais (NAPE), ligado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 
(PROAE) está disponível para dar o suporte ao candidato com deficiência que assim solicitar no 
ato da inscrição (exemplo: ledor/transcritor, intérprete de Libras), conforme preconiza o § 1° do 
Art. 6° da Resolução CAE n° 1/2017:  

§ 1º. Às Pessoas com Deficiência (PCD), inscritas no processo seletivo, serão asseguradas as 
condições adequadas a sua participação, de acordo com a Lei 13.146/2015 e em conformidade 
com as demandas específicas previamente notificadas pelo candidato. 
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