
CURRÍCULOS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

FENOPÍTICA PARA O CONCURSO DOCENTE DA  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 

 

CURRÍCULOS DOS MEMBROS DA COMISSÃO RECURSAL DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO 

Em consonância com o previsto no § 2º do Artigo 6º da Portaria Normativa Nº 4, de 6 de abril de 
2018, apresentamos os dados referentes aos currículos dos membros da Comissão Recursal de 

Heteroidentificação Fenotípica do CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos destinado à seleção 
para o cargo de Professor(a) na Classe de Auxiliar, nível “A” (Edital Nº 034/2022), 
 
Todos atuarão como membros da Comissão Recursal de Heteroidentificação, para análise dos 
possíveis recursos impetrados contra a decisão da Comissão Principal quanto à não confirmação das 
autodeclarações prestadas pelo(a)s  candidato(a)s negro(a)s neste concursos público.  
 
Todos os membros participaram de Oficina sobre o Procedimento de Heteroidentificação 
Complementar à Autodeclaração do(a)s candidato(a)s negro(a)s. Ano de atuação: 2022. 

 

 

COMISSÃO RECURSAL 

 

MEMBROS TITULARES 

SEXO DADOS CURRICULARES 

Feminino Licenciada e bacharela em Língua Estrangeira-Inglês pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e mestra e doutora em Linguística pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP).  É Professora Titular da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) e membro do grupo de pesquisa Firmina – Pós-Colonialidade: Educação, 

História, Cultura e Ações Afirmativas. Faz parte da Diretoria Executiva da Associação 

dos Docentes da Universidade da UNEB (ADUNEB) na coordenação da pasta de 

Gênero, Etnia e Diversidade e atua na função de Vice-Presidenta da Associação de 

Pesquisadores Negros da Bahia (APNB). Foi avaliadora do Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático (PNLD) de 2009 a 2016. Desenvolve estudos sobre ensino de 

língua inglesa e de língua portuguesa. Atualmente, encontra-se em Estágio Pós-Doutoral 

no Programa PROFLETRAS do Instituto de Letras da UFBA, estudando processos de 

letramentos em comunidades religiosas de matriz africana.  

Masculino Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Pós-

graduado Lato Sensu em Direito do Estado pelo JusPodivm. Bacharel em Direito pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA. Advogado Professor do Curso de Direito da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII. Autor de diversos artigos e 

livros tais como: "Democracia e judicialização: direitos de minorias e grupos 

estigmatizados na jurisprudência do STF" e o capítulo de livro intitulado "Liberdade de 

religião, dever de tolerância, discurso de ódio e religiões de matriz africana"", integrante 

da obra "Direito dos Povos de Terreiro" vencedora do edital da editora EDUNEB . Ex-

coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do curso de direito da UNEB Campus VIII, 

ataundo em diversas demandas envolvendo direitos de minorias, em especial 



regularização jurídica de terreiros como associação e ajuizamento de ações de retificação 

de nome em virtude de convicções religiosas de praticantes de religiões de matriz 

africana. 

Feminino Professora do curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) – Juazeiro e Professora Colaboradora do Programa Pós-graduação em 

Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA/UNEB). Possui graduação em 

Comunicação, curso de Jornalismo, pela Universidade de São Paulo (1993) e mestrado 

em Programa de Pós Graduação Em Integração da América pela Universidade de São 

Paulo (1998) e doutorado no programa de História da América da Universidad 

Complutense de Madrid (2013). Atualmente desenvolve pesquisas com fotografia e 

relações étnico-raciais, estudando comunidades quilombolas e de religiões de matriz 

africana do submédio São Francisco. 

MEMBROS SUPLENTES 

Feminino Professora assistente da UNEB- Campus XXII, Euclides da Cunha, coordenadora pro 

tempore do colegiado do curso de Licenciatura em Letras. Gerente de promoção e 

acompanhamento das ações afirmativas da Pró-reitoria de Ações Afirmativas (PROAF). 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural. Mestra em Educação e 

Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB; Graduada em 

Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia; Especialista em Educação Básica de 

Jovens e Adultos/UNEB, Gestão Escolar/UNEB e Avaliação/UNEB. Pesquisadora do 

Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação - OPARÁ/UNEB 

(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6927550823596872). Formadora do Programa Saberes 

Indígenas na Escola (MEC/SECADI/UNEB) e da PARFOR (CAPES/MEC). Tem 

experiência na área de Formação Docente com ênfase em Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Escolar Indígena, Currículo Intercultural, Pesquisa e Prática Pedagógica e 

Políticas Públicas Educacionais. 

Feminino Há 20 anos trabalho com comunidades tradicionais de pescadores artesanais, tratando de 

aspectos biológicos e tendo, no elemento humano a chave para manejo e preservação dos 

aspectos socioambientais relacionados com estas comunidades, o que considero resumir 

objetivamente os aspectos étnicos-raciais que tangenciam meu fazer enquanto bióloga 

marinha. Neste contexto, submeti por três vezes subsequentes, projetos para concessão 

de bolsas de pesquisa e extensão da PROAF, tendo sido contemplada por duas vezes, 

ambas em termos da pesca artesanal. Venho contribuído com as atividades de revisora de 

projetos submetidos aos editais da PROAF, estando no banco oficial de revisora. 

Recentemente, fiz o curso de heteroidentificação para as bancas de concurso do Banco 

do Brasil, tendo sido selecionada. 

Masculino Mestrando em Politicas Publicas FLACSO Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais. Licenciatura em Geografia - UNEB Universidade do Estado da Bahia. 

Ativista/militante – MNU Movimento Negro Unificado. Coordenador de 

Afroempeendedorismo. Atua na área de direitos humanos. Assessor no Centro de 

Estudos dos Povos Afro-índio Americanos (CEPAIA) para acompanhamento em 

comunidades e projetos diversos. Atuou na Prefeitura Municipal de Salvador – 

Secretaria Municipal da Reparação no Acompanhamento dos projetos de mapeamento e 

reforma dos terreiros de Salvador/BA. 

 


