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NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 01/202
21
Institui a Políticaa de Ações Afirmativas no
âmbitto do Proggrama de Pós-Graduaação
da
Infformação
da
em
Ciência
Unive
ersidade Federal de Pe
ernambuco.

O P
PROGRAMA
A DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFO
ORMAÇÃO DA
UNIV
VERSIDADE FEDERAL DE PERNA
AMBUCO, no
n uso das suas atrib
buições legaais e,
CONSIDERANDO
O:
- pro
ogramas e m
medidas esspeciais parra a correçãão das desigualdades raciais e para
p
a
prom
moção da igualdade de oportunidaades;
- a LLei nº 8.11
12/1990; a Lei nº 12.711/2012, alterada p
pela Lei nº 13.409/2016, e
regulamentada pelo Decreto nº 7.824
4/2012, alte
erado pelo D
Decreto nº 9.034/2017
9
7, que
referre às institu
uições federrais de educação pode
erão, por m
meio de polííticas especcíficas
de aações afirm
mativas, in
nstituir resservas de vagas sup
plementaress ou de outra
modalidade;
- que o Supremo Tribunaal Federal declarou, em 2012, a Constitu
ucionalidadee das
Políticas de Ações Afirmativvas;
- a Leei nº 12.990
0/2014, que
e reserva àss pessoas negras
n
20% (vinte por cento)
c
das vagas
v
ofereecidas nos concursos públicos para provim
mento de caargos efetivvos e empregos
públiicos no âm
mbito da administração
o pública fe
ederal, das autarquiass, das fundaações
públiicas, das em
mpresas públicas e dass sociedade
es de econo
omia mista controladas
c
s pela
União;
-aR
Resolução n
nº 12, de 16
6 de janeiro de 2015, do Conselho Nacionaal de Comb
bate à
Discrriminação e promoçõe
es dos direeitos de léssbicas, gayss, travestis e transexu
uais –
CNCD
D/LGBT, qu
ue estabelece parâmettros para a garantia d
das condiçõ
ões de acesso e
perm
manência de pessoas travestis e transexuaais e todas aquelas que
q
tenham
m sua
identtidade de ggênero não reconhecid
da em difere
entes espaçços sociais – nos sistem
mas e
instittuições de eensino;
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- a Portaria nº 1
13/2016/MEEC que disp
põe sobre a indução dee Ações Afirrmativas naa Pósgraduação, com
mo inclusão
o de pesso
oas negras (pretas e pardas), in
ndígenas e com
deficciência nos p
programas de pós-grad
duação nos níveis de M
Mestrado e Doutorado;;
- as aações de in
nclusão, porr meio de p
política de ações
a
afirmaativas na UFPE respeittando
as
diferrenças e a d
diversidade,, reconheceendo as dessigualdadess dos grupo
os de que trrata a
resollução, ampliando oportunidades para o inggresso e a p
permanência em curso
os de
Pós-ggraduação sstricto senssu;
- a Resolução nºº 17/2021/CEPE/UFPE que institu
ui política de ações afirrmativas naa pósgraduação strictto sensu daa Universidaade Federal de Pernam
mbuco.
RESO
OLVE:
Art. 1º - Os cursos de mestrado e douto
orado do Prrograma de
e Pós-Gradu
uação
em C
Ciência da Informação
o (PPGCI) d
da Universidade Federal de Pern
nambuco (U
UFPE)
adotarão políticcas de açõe
es afirmativvas que respeitem as diferenças e a diversid
dade,
reconheçam ass desiguald
dades sociaais e raciaiis e amplieem oportunidades paara a
inclusão, no seu corpo discente, de pessoas ne
egras (prettas e pardaas), quilomb
bolas,
cigan
nas, indígen
nas, trans (transexuais, transgênerros e travesstis) e com deficiência.
d
Parágraffo Único - Aplicam-se
A
aos discen
ntes de açõ
ões afirmatiivas, as meesmas
norm
mas aplicad
das aos demais
d
esstudantes do PPGCI no que se referee ao
desenvolvimentto de suas atividades,, conforme o disposto
o no respecctivo Regim
mento
Interrno do PPGC
CI e de acorrdo com a R
Resolução nº 19/2020, do CEPE/UFPE.

CAPÍTULO I
D
Da Caracterização das P
Pessoas e do Ingresso no Program
ma
Art. 2º - Consideram
m-se pessoaas negras (p
pretas e parrdas), quilombolas, cigganas,
indíggenas, transs (transexuaais, transgêneros e travestis) e co
om deficiência, aquelas que
assin
narem Auto
odeclaração para Cand
didatos a Vagas de Açções Afirmaativas, no atto da
inscrrição do pro
ocesso selettivo de ingrresso discen
ntes, em conformidade
e com Resolução
nº 17
7/2021 do C
Conselho de
e Ensino, Peesquisa e Exxtensão da U
UFPE.
Art. 3º - As pessoass com deficiiência deverão apresen
ntar também laudo em
mitido
alegada pelo cand
por um médico especiaalista na área da deficiência
d
didato
comp
provando a deficiênciaa.
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§ 1º As pessoas com
c
deficiêência auditiva ou visu
ual, deverão
o apresentar os
seguintes docum
mentos:
I - Exam
me de audio
ometria parra candidato
os com defficiência au
uditiva, realizado
últimos seiss meses e paarecer espeecífico com restrições ee/ou recomendações;
nos ú
II - Exam
me oftalmo
ológico em que consttem a acuidade visuaal, realizado
o nos
últim
mos seis messes e parecer específicco com restrrições e/ou recomendaações.
§ 2º Caberá ao PPGCI solicitar à UFPE as condições
c
ad
dequadas para
p
particip
pação
de p
pessoas com
m deficiência, no acessso e na pe
ermanênciaa, de acord
do com a Lei
L nº
13.14
46/2015, d
do Decreto nº 10.645
5/2021 e em
e conform
midade com
m as demaandas
específicas notifficadas pelo
o candidato em tempo hábil.
Art. 4º - Os candid
datos indígeenas deverãão apresen
ntar também
m cópia de uma
declaaração pesssoal de pertencimen
nto emitidaa pelo povvo indígena assinadaa por
liderança local, ou por líderes de grupo e/ou asso
ociações de indígenas quando
q
se tratar
t
de caandidatos eem contexto
o urbano.
Art. 5º - Os candidatos cigan
nos e quilo
ombolas deeverão apre
esentar tam
mbém
declaaração de p
pertencimen
nto assinadaa por liderança local.
Art. 6º - As pesso
oas autodeeclaradas negras,
n
apó
ós o processo de seleção,
passaarão obrigaatoriamente
e pela com
missão de heteroidentificação da UFPE utilizzando
exclu
usivamente o critério fenotípico
o para a aferição
a
daa condição declarada pelo
cand
didato.
Art. 7º - Outros criitérios espeecíficos para o ingressso dos disce
entes no âm
mbito
das ações afirrmativas po
oderão serr regidos no processo seletivo
o de disceentes,
respeeitando os ttermos da Resolução
R
n
nº 19/2020, do CEPE/U
UFPE.

C
CAPÍTULO II
I
Das Ações
A
para Permanência no Proggrama
Art. 8º - Cada orie
entador tom
mará iniciattivas com a finalidade
e de fomen
ntar a
perm
manência do
os seus oriientandos aadmitidos pelo
p
sistem
ma de reserrva de vagaas de
açõees afirmativvas, realizaando acom
mpanhamento contínu
uo de suass atividadees no
Programa.
Parágraffo único – O acompaanhamento
o contínuo diz respeitto à integração
discente, vinculado ao
o desenvolvimento de afiliações com
c
o amb
biente
acadêmica do d
acadêmico da p
pós-graduaçção stricto sensu, ao corpo doceente do PP
PGCI, aos outros
o
disceentes da tu
urma, aos projetos
p
e ggrupos de pesquisa, ààs atividade
es dirigidass, aos
curso
os de línguaa estrangeirra, entre outras de natu
ureza acadêêmica.
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Art. 9º - Caberá a cada doceente que ministrar
m
dissciplinas, co
ontribuir para a
perm
manência do
os discente
es ingressantes por ações afirmativas, por meio de ações
a
específicas e diiferenciadass aos disceentes que as
a necessitaarem para se manterem e
concluírem seuss percursos formativoss.
Art. 10 - Caberá ao
o orientado
or e aos doccentes informarem à Coordenaçã
C
ão do
Programa as difficuldades encontradas
e
s no ensino,, no acompaanhamento
o e na orienttação
de diiscentes beneficiados por
p ações afirmativas.
Art. 11 - A coordenação do P
PPGCI, em conjunto ccom a Pró-Reitoria dee PósGrad
duação (PR
ROPG), poderá defin
nir ações complemeentares qu
ue auxiliem
m na
perm
manência dos disce
entes, asssegurando acessibilid
dade e realizando um
acom
mpanhamen
nto contínuo
o de todas aas atividade
es realizadaas no Prograama.

C
CAPÍTULO III
Disposições Finais
Art. 12 - Os caso
os omissos serão
s
resolvvidos pelo Colegiado
C
d
do PPGCI/UFFPE.
Art. 13 - Esta No
ormativa Intterna entraará em vigorr na data dee sua publiccação no Bo
oletim
Oficial da UFPE.
APRO
OVADA NA 82a REUNIÃ
ÃO ORDINÁ
ÁRIA DO CO
OLEGIADO D
DO PROGRA
AMA DE PÓ
ÓSGRADUAÇÃO EM
M CIÊNCIA DA INFORM
MAÇÃO DA UNIVERSID
DADE FEDER
RAL DE
PERN
NAMBUCO,, REALIZADA
A NO DIA 29 DE JULHO
O DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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