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Chamada Regular

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 233/2022)
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 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 para conectar-se no horário agendado ou durante a entrevista, o candidato terá até 24 horas para comunicar 
por e-mail a Secretaria Acadêmica do campus de origem do curso e terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única vez.

Mais informações estão disponíveis no EDITAL Nº 233/2022 do PROCESSO SELETIVO SISU/UNIPAMPA 2022/02:

https://sites.unipampa.edu.br/ingresso/files/2022/07/sei_unipampa-0852654-edital-gr.pdf

OBS: é necessário ter em mãos no momento da entrevista um DOCUMENTO COM FOTO e a AUTODECLARAÇÃO DE ETNIA para leitura.

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.

Link de acesso: meet.google.com/ztb-nqwa-gqq

Dia Hora Nome do Candidato(a) Curso Ação Afirmativa

18/07/2022 14:00 HEYDI LAURA AGUILAR VALDES FARMÁCIA L6

18/07/2022 14:20 NATHALIE ALMEIDA GOIS MEDICINA L6

18/07/2022 14:40 DAVID LUCAS VIANA GARCIA MEDICINA L6

18/07/2022 15:00 VALDINEY DE MELO DA SILVA MEDICINA L14

18/07/2022 15:20 LEONARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ MEDICINA A2

18/07/2022 15:40 GUSTAVO HENRIQUE FABRICIO DA SILVA
MEDICINA 

VETERINÁRIA L6


