
               
 

1 

  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com 

a Lei n. 3.458, de 17 de abril de 2019, torna público, por meio deste EDITAL, o Resultado 

Preliminar da 5ª chamada do procedimento de heteroidentificação de pessoas autodeclaradas 

pretas ou pardas, para o preenchimento das vagas reservadas pela instituição nos Câmpus de 

Augustinópolis e Dianópolis, conforme anexo. 

 

1 DOS RECURSOS 

1.1 Os (as) candidatos (as) que forem indeferidos pela Banca de Heteroidentificação e que 

desejarem interpor recurso em face da decisão proferida pela referida Banca, deverão 

encaminhar o recurso exclusivamente na Área do Candidato no endereço eletrônico 

Concursos e Seleções - Vestibular Presencial 2022/1 das 00h01min até às 23h59min do dia 

21/03/2022. 

1.2 Será aceito o envio de dados somente no formato .PDF, com tamanho máximo de 5 MB 

(cinco megabytes). 

1.3 Não serão considerados os recursos entregues fora do prazo, enviados por outros meios que 

não sejam o endereço eletrônico disponibilizado no item 1.1. 

1.4 Os recursos serão analisados e, havendo alterações no resultado, ele será disponibilizado na 

página Concursos e Seleções - Vestibular Presencial 2022/1 no dia 22/03/2022. 

1.5 Os candidatos que tiverem seus recursos deferidos serão submetidos a uma nova banca de 

heteroidentificação, composta por membros diferentes, no dia 23/03/2022. 

1.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão dos recursos. 

 

 

Palmas/TO, 18 de março de 2022. 
 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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RESULTADO PRELIMINAR DA 5ª CHAMADA DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS 

AUTODECLARADAS PRETAS OU PARDAS 

 
 

Inscrição Campus Curso Situação 

384495 AUGUSTINÓPOLIS/TO 06.4 - Medicina - Escola Pública Autodeclarados Pardos (PAR) AUSENTE 

387832 DIANÓPOLIS/TO 03.4 - Direito - Escola Pública Autodeclarados Pardos (PAR) AUSENTE 
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