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Ofício Circular nº 009/2021/SAAD 

Florianópolis, 22 de Dezembro de 2021. 

Aos Programas de Pós-graduação da UFSC

Assunto: Orientações sobre os processos de validação das autodeclarações para candidatos 
dos Programas de Pós-graduação

Prezada Coordenação de PPG,

Para que possamos cada vez mais tornar os procedimentos de  PAA nos editais mais 

céleres e efetivos, encaminhamos algumas orientações:

1-  Para encaminhamento de dúvidas e/ou edital para revisão o e-mail de contato é 

saad@contato.ufsc.br,  e  solicitamos  que  o  envio  seja  pelo  menos  com  1  mês  antes  da 

publicação do edital.

2-  Após  revisão,  solicita-se  a  notificação  do  edital  atualizado  para  a  organização 

interna. Caso contrário, não poderá ser garantida a banca de validação.

3-  No  template  disponível  no  link:https://saad.ufsc.br/acoes-afirmativas-na-pos-

graduacao/ , seu PPG pode revisar o edital e também se houver dúvidas iniciais verificar se a 

mesma está respondida no FAQ. Também orientamos que  as autodeclarações utilizadas para 

o edital sejam as do template.

4- No cronograma do edital de seleção deve ser reservado um prazo de 30 dias para 

validações  com a  previsão  de  Recursos  (podem ocorrer  de  forma  concomitante  a  outras 

etapas, mas preferencialmente nas etapas finais);

5- Ao encaminhar as informações das validações (nome dos candidatos, documentos, 

ou contatos para as bancas) solicitamos que sejam para os e-mails de cada equipe específica 

(ler os itens de 5.2 à 5.6) com cópia para o e-mail saad@contato.ufsc.br, para que a chefia de 

expediente possa colaborar na verificação dos encaminhamentos.

5.1- Também é necessário que o PPG nos indique um membro para ser o contato 

direto com a SAAD e candidatos durante a validação, podendo ser TAE ou Docente (para 
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melhor  organizar  as  bancas),  com  o  WhatsAPP  dessa  pessoa  de  contato/apoio  do  PPG 

( encaminhar para a equipe de validação específica)

5.2- Para a Validação PPN será necessário:

- Autodeclaração PPN + RG do Candidato;

- Na validação de negros pode ser prevista a validação Administrativa. Já sinalizado 

no template  do edital.

-O  Contato  para  esta  validação  é  ppn.saad@contato.ufsc.br e 

coema.saad@contato.ufsc.br.

5.3 - Para validação de indígenas:

-  O  contato  deve  ser  feito  por  indigenas.saad@contato.ufsc.br  e 

coema.saad@contato.ufsc.br;

- Também para validação indígena, como na validação de negros pode ser prevista a 

validação Administrativa. Já sinalizado no template  de edital.

5.4-      Para validação de quilombolas:  

-  O  contato  deve  ser  feito  por  quilombolas.saad@contato.ufsc.br  e 

coema.saad@contato.ufsc.br;

-  Também  para  validação  quilombola,  como  na  validação  de  indígenas,  pode  ser 

prevista a validação Administrativa. Já sinalizado no template  de edital.

5.5 - Para validação PCD     

 -  Contato  pode  ser  realizado  com  a  equipe  desta  área  em 

acessibilidade@contato.ufsc.br.

5.6 - Para validação de pessoas   trans  :  

-  Também  é  solicitado  uma  pessoa  do  curso  para  compor  a  banca,  junto  com 

especialistas da área e pessoas trans da UFSC. 

- O Contato para esta validação é cdgen.saad@contato.ufsc.br.

Atenciosamente,

                                      ____________________________________

Profa. Francis Solange Vieira Tourinho
Secretária de Ações Afirmativas e Diversidades

Universidade Federal de Santa Catarina
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