
CAMPUS FELIZ –  
CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA 
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER  
ÀS BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
ORIENTAÇÕES 

As/Os candidatas/candidatos autodeclaradas/autodeclarados negras/negros deverão comparecer no horário, data e local definido 

na tabela abaixo.  

Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial 

original, com foto, que contenha o número do documento de identificação. 

A/O candidata/candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição, especificado na tabela 

abaixo, não terá sua aferição realizada nos horários subsequentes ou em outra data. 

Não será permitida representação por procuração de candidatas/candidatos convocadas/convocados e não serão aceitas 

justificativas de qualquer natureza para o não comparecimento. 

Orienta-se que as/os candidatas/candidatos cheguem com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de 

início da sessão de verificação.  

Não será permitido acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação da/do candidata/candidato. 
 

Nome COTA DIA HORÁRIO LOCAL 

ANDERSON COIMBRA DOS SANTOS 3 25/02/2018 12h Campus Feliz do IFRS 

DOUGLAS GONÇALVES KUCI 3 25/02/2018 12h e 10 min. Campus Feliz do IFRS 

GABRIELA FERNANDES VIEIRA 3 25/02/2018 12h e 20min. Campus Feliz do IFRS 

NAIELLY EUDIRA ALMEIDA DOS SANTOS 3 25/02/2018 12h e 30min. Campus Feliz do IFRS 

 
 
 
 
 



CAMPUS FELIZ –  
CURSO SUPERIOR LICENCIATURA EM LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS  
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER  
ÀS BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
ORIENTAÇÕES 

As/Os candidatas/candidatos autodeclaradas/autodeclarados negras/negros deverão comparecer no horário, data e local definido 

na tabela abaixo.  

Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial 

original, com foto, que contenha o número do documento de identificação. 

A/O candidata/candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição, especificado na tabela 

abaixo, não terá sua aferição realizada nos horários subsequentes ou em outra data. 

Não será permitida representação por procuração de candidatas/candidatos convocadas/convocados e não serão aceitas 

justificativas de qualquer natureza para o não comparecimento. 

Orienta-se que as/os candidatas/candidatos cheguem com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de 

início da sessão de verificação.  

Não será permitido acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação da/do candidata/candidato. 
 

Nome COTA DIA HORÁRIO LOCAL 

ANDRE LUIZ RIBAS SOARES 3 25/02/2018 12h e 40 min. Campus Feliz do IFRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPUS FELIZ –  
CURSO SUPERIOR LICENCIATURA EM QUÍMICA  
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER  
ÀS BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
ORIENTAÇÕES 

As/Os candidatas/candidatos autodeclaradas/autodeclarados negras/negros deverão comparecer no horário, data e local definido 

na tabela abaixo.  

Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial 

original, com foto, que contenha o número do documento de identificação. 

A/O candidata/candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição, especificado na tabela 

abaixo, não terá sua aferição realizada nos horários subsequentes ou em outra data. 

Não será permitida representação por procuração de candidatas/candidatos convocadas/convocados e não serão aceitas 

justificativas de qualquer natureza para o não comparecimento. 

Orienta-se que as/os candidatas/candidatos cheguem com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de 

início da sessão de verificação.  

Não será permitido acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação da/do candidata/candidato. 
 
 

Nome COTA DIA HORÁRIO LOCAL 

LUANA ALEXANDRA SILVA SANTOS 3 25/02/2018 12h e 50min. Campus Feliz do IFRS 

 
 
 
 
 
 
 



CAMPUS FELIZ –  
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER  
ÀS BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
ORIENTAÇÕES 

As/Os candidatas/candidatos autodeclaradas/autodeclarados negras/negros deverão comparecer no horário, data e local definido 

na tabela abaixo.  

Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial 

original, com foto, que contenha o número do documento de identificação. 

A/O candidata/candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição, especificado na tabela 

abaixo, não terá sua aferição realizada nos horários subsequentes ou em outra data. 

Não será permitida representação por procuração de candidatas/candidatos convocadas/convocados e não serão aceitas 

justificativas de qualquer natureza para o não comparecimento. 

Orienta-se que as/os candidatas/candidatos cheguem com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de 

início da sessão de verificação.  

Não será permitido acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação da/do candidata/candidato. 
 
 

Nome COTA DIA HORÁRIO LOCAL 

JESSICA ROSA DE JESUS 3 25/02/2018 13h Campus Feliz do IFRS 

JOHN LENON SOUZA DOS REIS 7 25/02/2018 13h e 10 min. Campus Feliz do IFRS 

 


