INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul)
CAMPUS CHARQUEADAS

VESTIBULAR DE VERÃO/2021-3
EDITAL 57/2021
CHAMADA PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE NÍVEL MÉDIO DO
IFSUL CAMPUS CHARQUEADAS

Procedimento de Heteroidentificação (cotas L2 e L4):
Os candidatos em espera nas cotas L2 e L4, autodeclarados pretos ou pardos, deverão passar pelo
procedimento de heteroidentificação, no dia, horário e endereço eletrônico estabelecidos na tabela
abaixo. Em caso de dúvidas o candidato deverá entrar em contato através do e-mail
carolinelisevski@ifsul.edu.br.

CANDIDATO

DIA

HORÁRIO

Marcos Vinicius da Silva
Lucas

25/08

9h00

ENDEREÇO (ACESSAR LINK):
https://meet.google.com/oup-esknqvi

Melissa Santos

25/08

9h10

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Cassio Cardoso Oliveira

25/08

9h20

https://meet.google.com/oup-esknqvi

João Pedro Costa Santos

25/08

9h30

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Matheus Batista da Silva

25/08

9h40

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Eduardo Soares

25/08

9h50

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Robinson Luiz Barros

25/08

10h00

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Antonio Carlos Ramos
Bezerra

25/08

10h10

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Talison dos Santos Pereira

25/08

10h20

https://meet.google.com/oup-esknqvi
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Douglas Silva de Souzaq

25/08

10h30

https://meet.google.com/oup-esknqvi

Cronograma do Processo de Heteroidentificação – Chamada de Formação de Cadastro
Reserva

Procedimento de Heteroidentificação
Resultado Preliminar
Recursos (em caso de indeferimento)
Resultado Final

25 de agosto de 2021, conforme horário
marcado
26 de agosto de 2021 às 18h00
27 de agosto de 2021
02 de setembro de 2021 às 18h00

Orientações e informações importantes para o procedimento de heteroidentificação:
•

Os candidatos deverão participar do procedimento de heteroidentificação conforme data,
horário e endereço eletrônico (link de acesso) encaminhado para o e-mail informado no ato
da inscrição.

•

O procedimento ocorrerá em uma sala virtual de conferência web do Google Meet. Os
candidatos precisarão de uma conta Gmail (gratuita) para acessar a sala virtual.

•

É obrigatória a apresentação do documento de identificação no momento do procedimento
de heteroidentificação.

•

Candidatos menores de 16 anos deverão estar acompanhado do pai, mãe ou responsável
legal.

•

Os candidatos devem comparecer na sala virtual estando em um ambiente bem iluminado,
com uma conexão estável de internet e sem adereços como bonés, óculos escuros e toucas.

•

Os candidatos terão 24h a partir da data de publicação do resultado preliminar para interpor
eventuais recursos a indeferimentos. O endereço para encaminhar recursos é:
http://gg.gg/recursoheteroidentificacao.

•

Conforme edital, os candidatos convocados que não comparecerem online no dia e hora
marcados perderão o direito às vagas e não retornarão para a lista do Acesso Universal.
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•

Atenção: Essa chamada é para os candidatos que estão em espera! Caso a autodeclaração
seja validada pela comissão de heteroidentificação ficam aptos para as demais chamadas de
matrículas.

•

Dúvidas gerais sobre o procedimento de heteroidentificação podem ser sanadas através do
e-mail carolinelisevski@ifsul.edu.br.

•

Antes da banca é necessário que o candidato assista o vídeo sobre o conceito de raça e
critérios

com

base

na

fenotipia,

no

link

a

seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=A4_moyN265A.

Envio de documentação para matrícula (quando realizadas as próximas chamadas para
matrícula):

o

A matrícula será realizada exclusivamente através da internet, por meio do Portal
Gov.BR do Governo Federal. Inicialmente você precisará criar a sua conta no Portal
Gov.BR, através do site:
https://www.gov.br/pt-br

o

Para saber como criar a sua conta, assista o tutorial disponível no seguinte endereço
eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=P6fBcdvSMGg

o

Se você já possui uma conta cadastrada, acesse a sua conta através do site:
https://www.gov.br/pt-br

o

Para saber como realizar sua matrícula, assista o tutorial disponível no seguinte
endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=71TEGqKdK70

•

O cadastro no portal deverá ser realizado pelo próprio candidato.

•

Antes de dar início ao processo de matrícula, você precisa estar de posse de uma cópia digital
dos documentos exigidos conforme o tipo de vaga (Acesso Universal ou Cota – L1, L2, L3,
L4, L5, L6, L7 ou L8) previsto no Edital do Processo Seletivo:
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•

http://processoseletivo.ifsul.edu.br/vestibular-verao-2021/editais

•

Os candidatos excedentes (em espera), deverão aguardar futuras chamadas, caso surjam
vagas.

