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29/03/2022 17:30:00 Caio João de Queiroz Lelis da Silva AGRONOMIA

29/03/2022 17:45:00 NATALIA ROBALLO FLORES AGRONOMIA

29/03/2022 18:00h Pedro Leonardo de Queiroz Lelis da Silva 

29/03/2022 18:15h EVALTO FERREIRA DE OLIVEIRA

29/03/2022 18:30h RAFAELA ESQUIVEL GOMES

29/03/2022 18:45h Gustavo Sena Pinheiro

29/03/2022 19:00h Marcelo Eduardo Ribeiro Machado

29/03/2022 19:15h Greice Keli Da Rosa Batista MATEMÁTICA

29/03/2022 19:30h Raphaela Soares Gomes NUTRIÇÃO

29/03/2022 19:45h PAOLA AGUIAR DA ROSA NUTRIÇÃO

Pró-Reitoria de Graduação

Processo Seletivo SiSU/UNIPAMPA 2022/01
Chamada por Notas do Enem

Horários das Entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia
(somente para candidatos das ações afirmativas A2, L2, L6, L10 e L14)

Orientações para entrevista (De acordo com Edital nº 36/2022)

8.5.2. Para entrevista, o candidato deverá se posicionar em um ambiente com fundo em cor clara, preferencialmente branca, e com iluminação adequada.  A Comissão de Validação poderá 
rejeitar o local (ambiente) escolhido pelo candidato caso este não apresente condições adequadas ao procedimento de heteroidentificação. Neste caso, o candidato terá direito a reagendar a 
entrevista. O reagendamento só será concedido uma única vez, e deverá ser solicitado pela Comissão, não pelo candidato.

8.5.3. Durante as entrevistas, os(as) candidatos(as) não poderão estar usando maquiagens, nem adereços ou vestimentas que cubram parcialmente ou integralmente o rosto de forma que seja 
possível a comissão analisar suas características fenotípicas.

8.5.4. Em caso de dificuldades técnicas durante a entrevista, o candidato terá 48 horas para comunicar a instituição e terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única 
vez.

ATENÇÃO! O horário de cada candidato será definido pela Secretaria Acadêmica, junto com a Comissão de Validação, após o envio da documentação para matrícula via 
sistema de matrícula condicional.

Dia Hora Nome do Candidato(a) Curso

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE 
AGRIMENSURA

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA
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Horários das Entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia

8.5.2. Para entrevista, o candidato deverá se posicionar em um ambiente com fundo em cor clara, preferencialmente branca, e com iluminação adequada.  A Comissão de Validação poderá 
rejeitar o local (ambiente) escolhido pelo candidato caso este não apresente condições adequadas ao procedimento de heteroidentificação. Neste caso, o candidato terá direito a reagendar a 

8.5.3. Durante as entrevistas, os(as) candidatos(as) não poderão estar usando maquiagens, nem adereços ou vestimentas que cubram parcialmente ou integralmente o rosto de forma que seja 

8.5.4. Em caso de dificuldades técnicas durante a entrevista, o candidato terá 48 horas para comunicar a instituição e terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única 

ATENÇÃO! O horário de cada candidato será definido pela Secretaria Acadêmica, junto com a Comissão de Validação, após o envio da documentação para matrícula via 
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