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TERCEIRA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES  
DA CHAMADA ORAL DA LISTA DE ESPERA DO SiSU/UNIPAMPA 2018   

 
A Universidade Federal do Pampa convoca os candidatos a seguir relacionados para comparecer na Unidade Universitária do curso 

onde o concorre à vaga, no dia 12 de março de 2018, entre 8:00 e 12:00 ou 14:00 e 18:00 (horário de Brasília), para realização de matrícula 

dos candidatos da ampla concorrência e ação afirmativa L5 e para de solicitação de matrícula dos candidatos das ações afirmativas L1, L2, L6, 

L9, L10, L13, L14 e V1094.  
 
 

Legenda de leis e ações afirmativas  
 

A0: Ampla concorrência  

L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)  

L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

V1094: Candidatos com deficiências. 
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CAMPUS   CURSO TURNO GRAU NOME DO CANDIDATO MODALIDADE CANDIDATO 

S. do Livramento ADMINISTRAÇÃO  Noturno Bacharelado ANA JOSENISE DUARTE MICHELS A0 CLASSIFICADO 

S. do Livramento DIREITO Integral Bacharelado GABRIEL SOARES GISLER A0 CLASSIFICADO 

S. do Livramento GESTÃO PÚBLICA Noturno Tecnológico FELIPE CARRION A0 CLASSIFICADO 

S. do Livramento GESTÃO PÚBLICA Noturno Tecnológico JONATHAN CAUE DOS SANTOS RODRIGUES A0 CLASSIFICADO 

S. do Livramento GESTÃO PÚBLICA Noturno Tecnológico MAIRA RAHANY SEVERO ESTRADE L5 CLASSIFICADO 
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