
Memorando n. 031 
Coordenação do Programa de Pós-Gradução em História 
 

 
                                                                                                          Santa Maria, 01 de julho de 2021 
 

Dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas 

e Inclusão no Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Santa 

Maria (PPGH/UFSM). 

 

 

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e o Reitor da Universidade Federal de 
Santa Maria presidente do conselho, após o debate pela comunidade universitária, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias e considerando: 

- o que dispõe a Constituição Federativa do Brasil, especialmente Art. 207 e 208; 
- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/1996, artigos 51 e 53; 

- a Resolução no 011/07 da UFSM, de 03 de agosto de 2007; 
- a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012; 
- a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência; 
- a Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016; 
- o Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999; 
- o Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 
- o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012; 

- a Portaria Normativa do Ministério da Educação no 18, de 11 de outubro de 2012; 
- a Portaria Normativa do Ministério da Educação no 13, de 11 de maio de 2016; 
- a Orientação Normativa do Ministério da Educação no 3, de 01 de agosto de 2016. 

 

RESOLVE 
 

 

CAPÍTULO I – Das vagas, do Acesso e do Ingresso 
 

Art. 1o O PPGH/UFSM implementa a Política de Ações Afirmativas e Inclusão por meio de 

um sistema de reserva de vagas nos cursos de Mestrado em História e de Doutorado em 

História. 

 

Art. 2º A Política de Ações Afirmativas e de Inclusão adotará reserva de vagas para o 

ingresso, no seu corpo discente, de pessoas negras (pretas ou pardas), indígenas, pessoas 

com deficiência, pessoas trans e pessoas com renda familiar bruta per capita (por pessoa) 

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, considerando: 

 

I - Pessoas negras (pretas ou pardas) - candidatos/as quando se autodeclararem no 

ato da inscrição do processo seletivo, apresentarem o Termo de Autodeclaração Étnico- 

racial e realizarem entrevista com a Comissão de Autodeclaração da UFSM. 



II - Indígenas - candidatos/as quando se autodeclararem no ato da inscrição em 

processo seletivo, apresentarem o Termo de Autodeclaração Étnico-racial e o Registro 

Administrativo de Nascimento de Índio (RANI) ou declaração de pertença a grupo étnico 

indígena emitido pela liderança de sua comunidade, e realizarem entrevista com a 

Comissão de Autodeclaração da UFSM. 

 

III - Pessoas com Deficiência (PcD) - candidatos/as quando se autodeclararem no ato 

da inscrição em processo seletivo e apresentarem o Termo de Autodeclaração e atestado 

clínico informando a condição de impedimento de longo prazo caracterizado pela 

deficiência, sendo esta impeditiva de interação, obstrutiva de sua participação plena, 

efetiva e em iguais condições com as demais pessoas, realizando entrevista com a Comissão 

de Acessibilidade da UFSM. 

 

§ 1º As deficiências serão consideradas a partir da descrição do Decreto Nº 5.296 de 

02 de dezembro de 2004. 

 

IV- Pessoas trans - candidatos/as quando se autodeclararem no ato da inscrição em 

processo seletivo e apresentarem a requisição para inclusão de nome social. 

 

V - Pessoas com renda familiar bruta per capita (por pessoa) igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo - candidatos/as quando se autodeclararem no ato da inscrição em processo 

seletivo e apresentarem, realizando entrevista com a Comissão de Análise Socioeconômica 

da UFSM. 

 

Art. 3º O PPGH/UFSM ofertará no mínimo 40% e no máximo 50% das vagas como reserva 

a partir do total das vagas ofertadas por ano, calculadas de forma independente para os 

cursos de mestrado em História e doutorado em História. 

 

Parágrafo único: Caberá ao Colegiado do PPGH/UFSM executar e monitorar o cumprimento 

do art. 3º. 

 

Art. 4º As vagas consideradas de reserva de vagas e vaga(s) extra(s), no contexto dos 

Programas de Pós-graduação, devem ser consideradas tendo como parâmetro o ano 

acadêmico e não por edital individual de seleção de alunos dos PPGs. 

 

Art. 5º O PPGH/UFSM deve deixar explícito o número de vagas por categoria em cada edital 

específico: ampla concorrência, reservas de vagas para pessoas negras (pretas ou pardas), 

indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas com renda familiar bruta per 

capita (por pessoa) igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. 

 

Art. 6º Em qualquer das vagas, sejam de ampla concorrência ou em reserva de vagas, só 

serão considerados/as/ aprovados/as os/as candidatos/as que obtiverem nota mínima 

exigida no edital  específico do curso. 



 

Art. 7º Os/as candidatos/as negros/as (pretos/as ou pardos/as), indígenas, pessoas com 
deficiência, pessoas trans e pessoas com renda familiar bruta per capita (por pessoa) igual 

ou inferior a 1,5 salário-mínimo poderão concorrer, por opção, às vagas reservadas ou às 
destinadas à ampla concorrência. 

 
Parágrafo único: O/a candidato/a poderá se inscrever, no processo seletivo, somente em 
um dos grupos de reserva de vagas e concorrer entre os inscritos no grupo de cotas 

indicado. 
 

 

CAPÍTULO II – Orientações para os processos seletivos 

 

 
Art. 8º A seleção de discentes de pós-graduação para os cursos de mestrado e de doutorado 
será regida por edital específico, nos termos da Política de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Maria, que prevê o acesso por meio de edital de processo seletivo. 

 

Parágrafo único - Todos os dispositivos de verificação de condição declarada, a forma de 
implementação dos limites e o aproveitamento de candidatos/as deverão ser previstos no 

edital do processo de seleção. 
 
Art. 9º A gestão da reserva de vagas nos processos seletivos será executada, internamente, 
nos cursos considerando os seus editais e processo de ingresso. 

 

Art. 10º No caso de não confirmação de vaga/matrícula e/ou desistência, será chamado/a 

o/a próximo/a candidato/a suplente mais bem classificado/a na mesma categoria de 

ações afirmativas e de inclusão: 

§ 1º No caso de não haver candidatos/as classificados/as em uma das categorias de ações 

afirmativas e de inclusão, as vagas poderão ser redistribuídas entre os/as demais 

candidatos/as classificados/as nas outras categorias de ações afirmativas e de inclusão, 

respeitando a ordem geral de sua classificação dos/as candidatos/as. 

§ 2º Quando não houver candidatos/as aprovados/as em número suficiente para ocupar 

as reservas de vagas, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas para ampla 

concorrência, considerando-se sempre a ordem de classificação dos/as candidatos/as 

aprovados/as. 

Art. 11º O Programa de Pós-graduação em História indicará em seus editais específicos que 

o/a candidato/a à reserva de vaga para pessoa com deficiência (PcD) precisará no ato da 

inscrição informar as condições diferenciadas para realizar as provas. 



Parágrafo único: A especificação dos recursos e tratamentos diferenciados, nos editais, 

devem considerar as opções disponíveis no Núcleo de Acessibilidade da UFSM, que poderá 

assessorar os programas para o provimento de meios e/ou recursos adaptados, aos/às 

candidatos/as, no momento da realização do processo de seleção. 

Art. 12º As vagas de ações afirmativas e de inclusão poderão ser distribuídas de modo geral, 

por área de concentração ou por linha de pesquisa do PPGH. 

I – Os/as candidatos/as ao acesso afirmativo ingressarão nas vagas previstas no edital, as 

quais serão alocadas para orientadores/as que tenham oferecido vagas individuais. 

II - O número total de estudantes destinados/as a um/uma orientador/a não poderá 

ultrapassar o número máximo de orientandos/as definido em regulamento específico do 

programa e/ou em colegiado. Caso esse número seja excedido, a Comissão de Seleção ou 

Coordenação intermediará a redistribuição desses candidatos/as para outros/as 

orientadores/as em potencial. 

Art. 13º Nos processos seletivos, os dispositivos e verificação de condição declarada 

considerando o grupo de reserva de vaga indicado pelo/a candidato/a serão realizadas 

após o processo de aprovação considerando o ato de ingresso e será realizado pela  

Comissão de Autodeclaração da UFSM, pela Comissão de Acessibilidade da UFSM e pela 

Comissão de Análise Socioeconômica consolidadas na política de ações afirmativas da 

Graduação. 

 

CAPÍTULO III - Da permanência 
 
 

Art. 14º A coordenação do Programa de Pós-graduação em História instituirá, em seus 

regulamentos, planejamento e execução de ações e atividades complementares que 

maximizem a possibilidade de permanência de discentes que ingressarem pelo sistema de 

acesso afirmativo, realizando um acompanhamento contínuo de todas as suas atividades 

no  programa. 

Art. 15º O PPGH/UFSM poderá, em suas políticas internas de distribuição de bolsas, rever 

as normas para a concessão de bolsas considerando os/as discentes ingressantes pela 

reserva de vagas, ouvida a Comissão de Bolsas, atendidos os critérios definidos pelas 

agências de fomento e a Política de Ações Afirmativas da Pós-Graduação. 

 

Das disposições finais 
 

Art. 16º Os atos administrativos deste memorando entram em vigor na data de sua 
publicação. 



Art. 17º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado dos Programa de Pós-Graduação 

em História da UFSM. 


