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Membro 01: 
 
Sexo feminino, autodeclarada preta, jornalista, especialista e mestra em Comunicação Social, 
técnica administrativa do CEFET-MG. Participou de capacitações sobre políticas de ações 
afirmativas e as bancas de heteroidentificação ofertadas pela Instituição em 2021 e 2022. 
 
Membro 02: 
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, bacharel em História, Especialista em Gestão 
Pública, Técnico Administrativo do CEFET/MG, possui experiência em atendimento de pessoas 
em vulnerabilidade social, como população em situação de rua, pelo Projeto Mão 
Amiga/Contagem – MG, e egressos do sistema prisional, participou do "Treinamento para 
atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e 
pardos) no concurso público para carreira dos cargos em educação do CEFET-MG.” 
 
 
Membro 03: 
 
Sexo feminino, mineira ,pesquisadora no campo da memória social e patrimônio cultural, 
doutoranda em Ciência da Informação pela UFMG, mestre em educação pela UEMG e 
graduada em História pela UFMG . Técnico Administrativo em Educação no CEFET-MG e 
integrante do Grupo de Pesquisa Polis e Mnemosine da UEMG. 
 
Membro 04: 
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, possui doutorado em Gestão e Organização do 
Conhecimento e mestrado em Ciência da Informação pela UFMG, bacharel em Biblioteconomia, 
servidor técnico administrativo do CEFET-MG, participou do "Treinamento para atuação nas 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no 
concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" 
e já atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
Sexo feminino, autodeclarada branca, lésbica, mineira, doutora em Estudos do Lazer pela UFMG, 
licenciada em Educação Física, servidora técnica administrativa do CEFET-MG, participou do 
“Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados 
negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos 
em educação do CEFET-MG”. 
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Membro 05: 
 
Servidora efetiva do quadro de técnico-administrativos do CEFET-MG, Graduada e pós-graduada 
em Serviço Social, Mestre em Administração pública pela Fundação João Pinheiro, sexo 
feminino, auto declarada preta, ampla experiência em participação e coordenação em bancas 
de heteroidentificação dos processos seletivos do ensino técnico e de graduação, coordendados 
pela COPEVE, da mesma Instituição. Participou de treinamento e da coordenação de curso para 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) de 
concurso público para carreira de técnicos administrativos do CEFET-MG. 
 
Membro 06: 
 
Sexo feminino, autodeclarada preta, mineira, possui bacharelado em publicidade e propaganda, 
pós graduação em Comunicação Digital e Mídias Sociais, atuou como mentora de Comunicação 
e Marketing no Programa de Recuperação Econômica para Empreendedores(as) Negros(as) do 
Fundo Baobá, que teve o FA.VELA como parceiro operador e o Escola como curadoria de 
formação, durante o mês de junho de 2021, participou do "Treinamento para atuação nas 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no 
concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" 
e teve sua primeira atuação na banca de heteroidentificação, como público externo nos dias 1 
e 9 de dezembro de 2021, Campus II. 
 
Membro 07: 
 
Sexo feminino, autodeclarada branca, mineira, Bacharel em Direito pela Faculdade Mineira de 
Direito da PUC Minas/2018, Especialista em Língua Brasileira de Sinais pelo Grupo Unínter/2011, 
graduada em Pedagogia com ênfase em Gestão e Docência pela PUC Minas/2009, certificada 
pela Certificação Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação em LIBRAS, níveis Médio 
e Superior, emitido pela UFSC/INEP, servidora técnico administrativo do CEFET-MG na função 
Tradutora Intérprete de Libras. Participou do Curso “2º Encontro Preparatório para atuação nas 
bancas de verificação étnica e racial de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 
indígenas nos processos seletivos do CEFET-MG” nos dias 03 e 04 de setembro de 2018. 
Participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) no Concurso Público para carreira dos cargos Técnicos 
Administrativos em Educação do CEFET-MG" nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, e já atuou 
em todas as bancas de heteroidentificação do CEFET desde o segundo semestre de 2018. 
 
Membro 08: 
 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) PPGET; Dept de Educação; 
Programa Especial de Formação Docente Coordenadoria de Gênero, Raça, Ações Afirmativas e 
Identidades (CGRAI/CEFET-MG) Núcleo de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros (NEAB)  
Popularização do conh. científico - Afrociências (CNPq)/Afrocientista (Fundação Unibanco) 
Secretaria Executiva da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) 
GT 21 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 
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Membro 09: 
 
Assistente Social do  Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 
Pós graduação em Serviço Social - Puc Minas. Mestre em Administração Pública/Política Social 
pela Fundação João Pinheiro. Graduanda em Psicologia Faculdade Promove.  
Chefe da Divisão de Saúde/Coordenação da Unidade SIASS CEFETMG.   
Participação em Banca das Cotas de etnia da COPEVE/ CEFETMG.  Participação nos cursos de 
capacitação de membros de Banca de Heteroidentificacao da  Coordenadoria de Gênero, Raça, 
Ações Afirmativas e Identidades (CGRAI/CEFET-MG). Brasileira, casada. 
 
Membro 10: 
 
Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1997) e graduação 
em Direito pela PUCMINAS (2012). Atualmente é Advogado e servidor Técnico Administrativo 
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, possui pós-graduação em 
Engenharia Ambiental Integrada, atualmente cursa pós-graduação em Docência. Tem 
experiência na área de Direito Administrativo, Processos Disciplinares, Direitos Humanos, 
Gestão Pública, Geociências,climatologia, desenvolvimento sustentável, aprendizado, meio 
ambiente e educação. 
 
Membro 11: 
 
graduado em Comunicação Social (jornalismo) pós graduação (lato sensu) em Gestão Publica, 
strictu sensu (Mestrado) em Administração. Sou técnico Administrativo no cefetmg a 27 anos e 
atualmente na Diretoria do Campus Nova Gameleira. Tenho experiência na banca avaliação para 
acesso a cota racial. 
 
Membro 12: 
 
Pós-Graduação em Gestão Pública; 
Graduação: Tecnologia em Radiologia (CEFET-MG); 
Participação no curso: Capacitação de Membro de Banca de Heteroidentificacao da 
Coordenadoria de Gênero, Raça, Ações Afirmativas e Identidades (CGRAI/CEFET-MG); 
Cursos: Noções de Direito Administrativo; 
Noções de Direito Constitucional; 
Servidor público desde 1989 (CEFET-MG); 
 
 
Membro 13: 
 
Sexo masculino, auto declarado negro, mineiro, graduado em Física (licenciatura) pela UFMG, , 
servidor técnico-administrativo, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público 
para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 
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Membro 14: 
 
Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pontifícia universidade católica de 
Minas Gerais PUCMINAS(2017). Atualmente é servidor Técnico Administrativo do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG.Tem experiência na área de 
docência em cursos técnicos presenciais , a distância, projetos de extensão e em atuação no 
processos seletivos COPEVE/CEFETMG. 
 
 
 
 

*** FIM DO DOCUMENTO *** 


