
Link de acesso: https://meet.google.com/fai-zxgv-wup
Dia Hora Nome do Candidato(a) Curso Ação Afirmativa

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. 

Pró-Reitoria de Graduação
Processo Seletivo SiSU/UNIPAMPA 2022/01

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 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. Para melhor organização, pedimos que cada candidato(a) ingresse na sala virtual com 5 minutos de antecedência 
do seu horário agendado. É necessário ter em mãos um documento oficial (com foto) e a declaração enviada no momento da 
matrícula. Encerrada a entrevista, solicitamos que o(a) candidato(a) retire-se da sala para que a Comissão possa prosseguir 
com os trabalhos. Além disso, lembramos que todos devem seguir as instruções previstas em edital.
8.5.3. Durante as entrevistas, os 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.
Mais informações estão disponíveis no Edital EDITAL Nº 36/2022 do PROCESSO SELETIVO SISU/UNIPAMPA 2022/01
https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_036-2022_-_edital_de_processo_seletivo_sisu-
unipampa_2022-1.pdf

SiSU - Lista de espera e Chamada por nota do ENEM
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29/03/2022 09:00:00 Anna Luiza Cardozo Campos Pedagogia L2
29/03/2022 09:15:00 Marcely Sales Rodrigues Letras EAD L2
29/03/2022 09:30:00 Priscila Monalisa Santos Oliveira Letras EAD L6
29/03/2022 09:45:00 Antonia Rozane da Silva Mendonça Letras EAD L2
29/03/2022 10:00:00 Ederson dos Santos Santa Brigida Letras EAD L2
29/03/2022 10:15:00 Maicon Airton Da Silva Borges Letras Espanhol L6
29/03/2022 10:30:00 Marcos Paulo Ramos Nogueira Produção e Política Cultural L6
29/03/2022 10:45:00 Alice Veridiana da Silva Matos Produção e Política Cultural L6
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