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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS COLEGIADOS

DELIBERAÇÃO Nº 270 / 2021 - SAOC (12.28.01.03) 

Nº do Protocolo: 23083.053896/2021-95
Seropédica-RJ, 30 de julho de 2021.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSA?O DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisa?o tomada em sua
389ª Reunia?o Ordinária, realizada em 26 de julho de 2021, considerando o contido
no processo nº 23083.051466/2021-39 e,

CONSIDERANDO:

Que a Portaria Normativa no 13, de 11 de maio de 2016, do Ministe?rio de Educac?
a?o dispo?e sobre a induc?a?o e o aperfeic?oamento de poli?tica de ac?o?es
afirmativas no sistema de po?s-graduac?a?o dentro das Instituic?o?es Federais de
Ensino Superior;

Que o Supremo Tribunal Federal declarou, em 2012, a constitucionalidade das poli?
ticas de ac?o?es afirmativas;

Que a Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial;

Que as ac?o?es afirmativas constituem poli?ticas pu?blicas de reconhecimento e de
reparac?a?o das injustic?as sociais e histo?ricas, e institucionalmente, visam
combater os efeitos da discriminac?a?o e?tnico-racial, por deficie?ncia fi?sica, dentre
outros, com objetivo da concretizac?a?o do ideal de efetiva igualdade de acesso a
bens fundamentais como a educac?a?o superior;

Que as ac?o?es afirmativas na graduac?a?o na?o sa?o suficientes para reparar ou
compensar efetivamente as desigualdades sociais resultantes de passivos histo?
ricos ou atitudes discriminato?rias atuais;

Que as universidades pu?blicas, em diversos programas de po?s-graduac?a?o,
esta?o adotando poli?ticas de ac?o?es afirmativas para negros, indi?genas e
pessoas com deficie?ncias, ampliando a diversidade e?tnica e cultural em seu corpo
discente;

Que a Deliberac?a?o no 269 do CONSU, de 3 de dezembro de 2020, instituiu as
Diretrizes sobre Acessibilidade e Inclusa?o para as Pessoas com Deficie?ncia da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;

R E S O L V E

Aprovar as normas para a regulamentac?a?o das Ac?o?es Afirmativas no a?mbito da
Po?s-Graduac?a?o Stricto Sensu da UFRRJ, com vistas aos procedimentos, editais
e reservas de vagas para a inclusa?o de negros (pretos e pardos), indi?genas e
pessoas com deficie?ncia.

(Assinado digitalmente em 30/07/2021 18:08 ) 
CESAR AUGUSTO DA ROS 

VICE-REITOR - TITULAR 
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VICEREI (12.28.01.06) 
Matrícula: 2571720 
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