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RESULTADO DA 3ª  LISTA DE ESPERA SISU 2022/1 

 

A Comissão de Heteroidentificação divulga o resultado das análises fenotípicas dos(as) 

candidatos(as) autodeclarados(as) pretos ou pardos convocados na 3ª Lista de Espera do SISU 2022/1. 

 

CANDIDATOS(AS) DEFERIDOS(AS) 

 

Candidatos(as) deferidos (os) por apresentarem fenótipo preto ou pardo: 

 

ALEXANDRE GALLI MOSCARELLI 

MARCIO FERREIRA AZEREDO 

WESLEY SENA FARIAS 

WILLIAN DOMINGUES DA SILVA 

 

CANDIDATOS(AS) INDEFERIDOS(AS) 

 

Candidatos(as) com matrícula indeferida por não se enquadrarem nos termos definidos no 

edital para quem se destinam as cotas ou por não prestarem as informações solicitadas no edital: 

 

VERA LUCIA SANTANA DE ARAUJO 

 

As cotas são reservadas para os candidatos com características negroides, excluídas as 

considerações sobre a ascendência e deferimentos em outros processos seletivos. 

A(O) Candidata(o) indeferida(o) por não atender aos critérios fenotípicos, obrigatórios para a 

homologação da autodeclaração de pretos ou pardos poderá encaminhar pedidos de recursos do 



 
 

indeferimento de matrícula. Os recursos deverão ser solicitados até 48h após a data de divulgação do 

resultado no sistema de solicitação de matrícula online. A pessoa interessada deverá acessar o sistema 

de solicitação de matrículas online através da área do candidato, efetuar a solicitação através do botão 

abrir recurso, exclusivamente em formato de texto que será analisado e respondido através da 

plataforma. No recurso não é permitida a inclusão de novos documentos e a análise da comissão 

recursal ocorrerá pelas documentações encaminhadas pelo candidato nas etapas anteriores de envio e 

complementação em relação ao conteúdo do recurso. Os recursos que estiverem fora do padrão 

estabelecido ou que forem enviados fora do prazo, não serão analisados, mantendo-se o resultado final 

da Comissão de Análise Fenotípica. 

 

Rio Grande 13 de maio de 2022. 


