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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Comissão Institucional de Heteroidentificação da UNIVASF, através da sua 

Presidente, vem a público esclarecer os motivos da não liberação do Resultado dos 

Recursos e do Resultado Final das Aferições dos candidatos da Chamada Regular do 

SISU 2021 para os cursos de graduação da UNIVASF na data de 02.06.2021. 

Inicialmente, é importante ressaltar que é a primeira vez que realizamos o 

procedimento de heteroidentificação de forma remota na Chamada Regular do Sisu. 

Até o ano passado, o procedimento era realizado de forma presencial e por conta do 

momento que vivemos, da necessidade de mantermos o distanciamento social e com 

o intuito de fazer com que a política de cotas tenha sua finalidade efetivamente 

alcançada, adotamos o procedimento remoto. 

Sabíamos dos desafios que iríamos encontrar, pois a Chamada Regular é o 

momento em que é ofertada o maior número de vagas e precisávamos encontrar uma 

forma de envio de vídeos que permitisse que todos enviassem e que fosse possível a 

realização das aferições. No entanto, observamos que no decorrer do processo da 

análise dos vídeos, alguns candidatos em vez de enviarem os vídeos por meio do 

formulário, conforme disponibilizado pela Comissão de Heteroidentificação, enviaram 

apenas o link do vídeo no Sistema SASE. Assim, novas bancas precisaram ser formadas 

para realização das aferições, o que demandou mais tempo de análise.  

Diante do exposto, esta Comissão pede desculpas aos candidatos pelos 

transtornos causados e assegura que está buscando alternativas para que nos 

próximos procedimentos de heteroidentificação esses transtornos não aconteçam. 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS 
COMISSÃO INSTITUCIONAL DE HETEROIDENTFICAÇÃO 

Av. José de Sá Maniçoba s/n, Centro - PETROLINA-PE, CEP: 56304-917 
 

 

 

 

Informamos ainda que no dia 09.06.2021 (quarta-feira), será divulgada uma 

nova Portaria com o Resultado Parcial de todos os candidatos e com a consequente 

abertura de novo prazo para envio de recursos para os candidatos que não enviaram o 

referido recurso e a divulgação da provável data do Resultado Final. 

 

Petrolina, 08 de junho de 2021. 

 

 

 
Leilane Diena Souza da Silva 

Presidente da Comissão Institucional de Heteroidentificação da UNIVASF 


