
Câmpus
Camaquã

VESTIBULAR 2023/01 - CÂMPUS CAMAQUÃ
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA - 1ª CHAMADA E

PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
(APROVADOS E EM ESPERA COTAS L2 E L4)

EDITAL 180/2022
http://processoseletivo.ifsul.edu.br/vestibular-verao-2023/edital

Curso Superior Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

RESUMO DO CRONOGRAMA:

Procedimento de heteroidentificação (cotas raciais - L2
e L4)

31/01/2023

Divulgação do resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação

31/01/2023

Interposição de recurso a eventual indeferido no 
procedimento de heteroidentificação

01/02/2023

Divulgação do resultado final do procedimento de 
heteroidentificação

03/02/2023

Período de recebimento de documentação para 
matrícula

06/02/2023 a
13/02/2023



Candidatos  aprovados  e  suplentes  convocados  para  o
procedimento  de  heteroidentificação  (apenas  para  os  candidatos
inscritos pelas modalidades de cotas raciais - L2 e L4):

Candidato Situação
Gloria Maria Silveira Rodrigues Aprovado
Rodrigo Carnelossi dos Santos Aprovado

A participação será  presencial*, devendo os candidatos terem em mãos
um  documento  de  identidade  com  foto  e  comparecer  ao  campus
exatamente no horário determinado.

Dia: 31/01/2023
Horário: 13h30
Local: IFSul Campus Camaquã - Rua Ana Gonçalves da Silva, 901, sala 
123.

Orientações para o procedimento de heteroidentificação:

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

 Os  candidatos  devem  comparecer  ao  procedimento  sem  estar
utilizando 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
no dia e hora marcados perderão o direito às vagas e não retornarão
para a lista do Acesso Universal.



 Os candidatos em espera que tiverem sua autodeclaração validada
pela comissão de heteroidentificação ficam aptos para as demais
chamadas, mas não têm garantia de vaga.

 Para maiores esclarecimentos sobre o conceito de raça e critérios
com  base  na  fenotipia,  acesse  o  link  a  seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=Dq0O3ZJg9V4 

 O  resultado  preliminar do  procedimento  será  publicado  no  dia
31/01/2023 e os candidatos terão até o dia 01/02/2023 para interpor
eventuais recursos a indeferimentos. O endereço para encaminhar
recursos é: http://gg.gg/recursoheteroidentificacao 

 O  resultado  final  do  procedimento  será  publicado  até  o  dia
03/02/2023.  

Orientações para envio de documentação para a matrícula:

Todos os cursos - (Acesso Universal ou Cota – L1, L2, L3, L4,L5,
L6, L7 ou L8):

 Período para envio da documentação de matrícula: 06/02/2023 a
13/02/2023 (até às 23h59min)  

 A matrícula será realizada através da Internet, por meio do Portal
gov.br do Governo Federal. 

 Caso não possua conta no Portal Gov.BR, precisará criar uma
conta em através do site: https://www.gov.br/pt-br

 O cadastro no portal deverá ser realizado pelo próprio candidato.
 Para saber como criar a sua conta, assista o tutorial disponível

no seguinte endereço eletrônico:  https://  www.youtube.com/watch?  
v=4kanMJU4gJI

 Acesse com a sua conta por meio do site: https://www.gov.br/pt-br 
 Link para efetuar a matrícula:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-

profissional-tecnica-educacao-de-jovens-e-adultos-integrado-e-
subsequente-ifsul 

 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: 
http://processoseletivo.ifsul.edu.br/vestibular-verao-2023/edital

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

 PARA  OS  CANDIDATOS  APROVADOS  EM  COTAS  QUE  
NECESSITAM DE ANÁLISE DE         RENDA:         os documentos de renda
dos familiares que serão requeridos no momento da solicitação da
matrícula,  devem ser  juntados,  para  cada  familiar,  em  um único
documento  DOC  ou  PDF,  ou  poderão  também  ser  todos
compactados em um arquivo ZIP (um conjunto de documentos POR
FAMILIAR, com os respectivos documentos comprobatórios de cada
pessoa). Atentar à relação de documentos comprobatórios de renda
elencados no Edital.

 OBS: juntamente         com os documentos de renda do familiar, deverá
ser enviado, também, o Formulário         de         Cálculo         de         Renda         (Anexo 4
do Edital). Os candidatos que se enquadrarem nas situações
previstas no Anexo 7, deverão encaminhar também este anexo.
Estes anexos devem ser adicionados junto com o arquivo que
contém os documentos do próprio     candidato.  

E-mails para contato e esclarecimento de dúvidas:

 Dúvidas  relacionadas  ao  balcão  digital  e  aos  documentos  para
matrícula: cm-corac@ifsul.edu.br

 Dúvidas relacionadas aos documentos para comprovação financeira
(cotas L1, L2, L5 e L6): cm-analisederenda@ifsul.edu.br

 Dúvidas  relacionadas  ao  processo  de  heteroidentificação:
neabicamaquaifsul@gmail.com     



Aprovados em 1ª Chamada – Campus Camaquã

Curso Superior 

Curso Superior Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Nome Reserva de Vaga
Rafael Do Canto Tavares Acesso Universal
Enzo Cezar Garcia Rocha Acesso Universal
Josias Matheus Kern Acesso Universal
Giovani Bitencourt Barbosa Acesso Universal
Luiza frança boeira Acesso Universal
Brayan William Claro Martins Acesso Universal
Alldre Duarte da Silva Acesso Universal
DANIEL DA SILVA BIERHALS Acesso Universal
Kayana da Silva Lacerda Acesso Universal
GUILHERME ANTUNES DORNELLES Acesso Universal
LEONARDO BILHALVA SILVA L1
Gustavo fernandes dos santos L1
Cassiane Raquel Barão da Silva Costa L1
GLORIA MARIA SILVEIRA RODRIGUES L2
YURI MOURA PACHECO L3
Thiago Rodrigues Kawski L3
Lucas Kauan Meirelles da Silva L3
Ariel Pinheiro Flores L3
RODRIGO CARNELLOSSI DOS SANTOS L4
Paulo Arkantus Ribas da Cunha L5


