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RESULTADO DOS RECURSOS 

 

MEDICINA 
Campus Paulo Freire 

MATRÍCULA NOME MODALIDADE RESULTADO 

2018010154 DANIELLE CARVALHO MOREIRA FARINHA L2 DEFERIDO 

201500401 KAROLINA DE OLIVEIRA LIMA L2 DEFERIDO 

2016010469 MARCOS COSTA ANTUNES L2 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2016001183 MARIANA ABAETE DOS SANTOS L2 
INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 



 

 

60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2018014959 MARIANE SANTOS BARBOSA L2 DEFERIDO 

2016011706 PATRICIA SANTOS DE CARVALHO MARINHO L2 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2017018040 ROBERTA FONSECA MARQUES L2 DEFERIDO 

2018003249 ANA JULIA ANTUNES FARIAS L6 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2018012130 FABIO JUNIOR DA SILVA L6 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2018009690 IGOR GABRIEL LUCAS MACEDO L6 
INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 



 

 

60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2016018135 ISABEL CARRERA GOMES L6 DEFERIDO 

2016012507 JHENNYFFER DE SOUSA SANTOS L6 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2016012900 MARCOS BRENO ALMEIDA DOS SANTOS L6 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

2016011303 VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS L6 

INDEFERIDO - Não identificados os fenótipos recomendados para se considerar preto ou 
pardo. Segundo o PARECER Nº 373/2021 – CAPC, acolhido integralmente pela DECISÃO Nº 
60 / 2021 – CAPC e pela DECISÃO Nº 61 / 2021 - CAPC (Proc. 23746.000550/2021- 20), os 
traços fenotípicos usados por esta comissão para heteroidentificar um candidato portador 
de traços da população negra (pretos e pardos) podem ser um ou vários entre os seguintes: 
a) Cor de pele escura, retinta, ou escurecida; b) Cabelo crespo- cabelos cuja tipificação está 
entre os tipos 3 e 5; c) Nariz negroide- com dorso largo e narinas largas; d) Lábios grossos e 
carnudos 

 

Itabuna-BA, 21 de outubro de 2021 


