
 

 
  

 

ANEXO 10 – INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS CANDIDATOS 
ÀS VAGAS DO SISTEMA DE COTAS – UFPA 

1. Considerando a resolução Nº 3.361/2005 - CONSEPE, o Programa reserva, respectivamente: 

a) 30% (trinta) das vagas para candidatos negros; e 

b) 10% (dez) das vagas para candidatos que se autodeclararem indígenas; 

2. Em conformidade com a mesma Resolução,  estão habilitados a concorrer às vagas reservadas 
a candidatos negros e candidatos indígenas que preencham os seguintes requisitos: 

a) Ter cursado a em Universidade Pública, e; 

b) Ser  e declarar-se negro ou indígena, (conforme auto-declaração étnico-racial constante 
da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo.) 

3. As vagas não preenchidas por esta modalidade serão transferidas para demanda geral;  

4. Os candidatos às cotas reservadas para estudantes negros e indígenas, que fizerem opção 
expressa pelas vagas reservadas e não se enquadrarem nos requisitos expressos nos itens “a” e 
“b” estarão sujeitos à eliminação do processo seletivo ou anulação de matricula, podendo, tal 
ato, resultar em infração penal, configurada em lei; 

5. Para realizar sua inscrição, pelo regime de cotas, o candidato deverá, no período indicado no 
calendário (Anexo 2), adotar os seguintes procedimentos: 

a) preencher, de acordo com as instruções específicas disponíveis, a ficha de inscrição com 
os itens da declaração étnico-racial  

6. http://profhistoria.propesp.ufpa.br/index.php/br/  

6.1 enviá-la via postal expressa nas agencias do correio (OBRIGATORIAMENTE VIA 
SEDEX) com data de postagem até o último dia do calendário de inscrição (Anexo 2), 
juntamente com a documentação comprobatória da sua opção de cota, em envelope 
para: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA – Campus Universitário de Ananindeua - Mestrado 
Profissional no Ensino de História -  Rodov. Br 316, Km 7, nº590, Ananindeua-PA – Cep: 67.113-901. 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

EU, ___________________________________________, CPF nº___________________, portador 
do documento de identidade nº _________________________, declaro para o fim específico de 
concorrer ao processo seletivo do Mestrado Profissional do Ensino de História - PROFHISTÓRIA, 
na qualidade de cotista que sou (   )negro     (    )indígena. 

Ananindeua (PA), ______ de ________________ de 2017. 

 

_________________________________ 



 
 

 
 

assinatura 


