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O SUBSTITUTO DO DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO, CAMPUS

URUÇUCA, no uso de suas atribuico̧ẽs delegadas pela Portaria n° 22 de

05/01/23, publicada no DOU em 06/01/23 DOU e de acordo com as

disposico̧ẽs contidas na Lei no 11.892, de 29/12/2008, e na Lei no 8.112,

de 11/12/1990, em conformidade com a Lei N°. 9.394, de 20 de

dezembro de 1996 e suas alteraco̧ẽs e ainda considerando: a Resoluca̧õ

CNE/CP No 04, de 17 de dezembro de 2018; o Decreto no 6.135, de 26

de junho de 2007; a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; o Decreto no

3.298, de 20 de dezembro de 1999; a Lei no 12.764, de 27 de dezembro

de 2012; a Lei No. 12.711, de 29 de agosto de 2012 e suas

regulamentaco̧ẽs, o Decreto No. 7.824, de 11 de outubro de 2012 e a

Portaria MEC no 18, de 11 de outubro de 2012 e suas alteraco̧ẽs

torna pública o RESULTADO PRELIMINAR  DA BANCA DE

VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL referente

a CHAMADA PARA MATRÍCULA E LISTAS DE ESPERA - SISU 2023.1. 

NOME CURSO MODALIDADE HORÁRIO DA

ENTREVISTA

LETICIA CARDOSO DE

OLIVEIRA

AGROECOLOGIA

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).

                    8:00

AUSENTE



LUDMYLLA ANDRADE

JACOB REBELO

AGROECOLOGIA

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).

8:15

AUSENTE

ALANA DE

MACEDO

ANDRADE

AGROECOLOGIA

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).

8:30

AUSENTE

RAYANE DA

CONCEICAO DOS

SANTOS SANTOS

AGROECOLOGIA

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).

8:45

AUSENTE

SABRINA NERY SANTOS AGROECOLOGIA

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).

9:00

DEFEERIDA



ÉRICA MOREIRA DOS

SANTOS

AGROECOLOGIA

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).

          10:00

            AUSENTE

TAILANE DOS SANTOS AGROECOLOGIA

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).

9:15

AUSENTE

GABRIEL SILVA

CERQUEIRA

AGROECOLOGIA

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).

9:30

AUSENTE

AELSON DOS SANTOS

COSTA

AGROECOLOGIA

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).

9:45

AUSENTE



RAFAEL BISPO

DOS SANTOS

AGROECOLOGIA

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).

                10:15

AUSENTE

JACIELE DINIZ DE PAULO ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

                10:30

AUSENTE

ANA CLARA SANTOS

DE JESUS

ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

10:45

DEFERIDA

JULIANO SANTOS SOUZA ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

          11:00

AUSENTE



MARIA GEANE

GONCALVES MOTA

ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

            11:15

AUSENTE

ADRIELLE LIMA MAROTO ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

      11:30

DEFERIDA

KEVYN ALEXANDRE

RODRIGUES DOS

SANTOS

ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

       11:45

DEFERIDA

ADCIANE SILVA LIMA ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

          13:00

AUSENTE



KEREN CORREA DA SILVA ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

             13:15

   AUSENTE



FLAVIA LIMA FARIA ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

            13:30

AUSENTE

LAURA DE SOUZA

SANTOS

ENGENHARIA DE

ALIMENTOS

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).

     13:45

AUSENTE

RENATA PEREIRA SILVA GESTÃO DE TURISMO

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).

          14:00

AUSENTE

MYRLA MARIA

RODRIGUES BEZERRA

GESTÃO DE TURISMO

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).

           14:15

AUSENTE



TATIANE AMORIM

BARBOSA DA

SILVA

GESTÃO DE TURISMO

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).

           14:30

AUSENTE

ANTONIO DE

JESUS PEREIRA

GESTÃO DE TURISMO

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).

        14:45

DEFERIDA



ANA BEATRIZ

MORENO

NASCIMENTO

GESTÃO DE TURISMO

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).

          15:00

AUSENTE

LAILA MARRI SANTOS

DA SILVA

GESTÃO DE TURISMO

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).

        15:15

DEFERIDA

YASMIM DE SOUSA CRUZ GESTÃO DE TURISMO

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).

          15:30

AUSENTE

THIAGO DO

NASCIMENTO DUARTE

GESTÃO DE TURISMO

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).

           15:45

AUSENTE
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