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LISTAGEM OFICIAL 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

CAMPUS FORMOSA 

Candidato MOTIVO(S) INDEFERIMENTO 

ABEL PEREIRA DUTRA 
JUNIOR 

- Documentação não enviada. 

ADISSON RESENDE 
OLIVEIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ADRIA CARINA 
ARAUJO DA SILVA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ADRIANA PAGNO Documentação não enviada. 

ALANA RAFAELA DE 
MATOS MAIA 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 
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ALESSANDRA BRAZ 
DE OLIVEIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ALESSANDRA DE 
MORAIS CUNHA 

Documentação não enviada. 

ALESSANDRA 
OLIVEIRA LIMA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 

ALEXANDRE 
AUGUSTO DE SOUSA 
NASCIMENTO 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ALÍCIA PORTUGAL 
DORCINO XAVIER 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

ALINE EVYLLIN DE 
SOUSA MARQUES 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ÁLVARO TEIXEIRA 
MATTOS 

Documentação não enviada. 

AMANDA CRISTINA G 
PERES 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 
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AMANDA RODRIGUES 
DA MOTA 

Documentação não enviada. 

AMANDA ZANOTTO 
PEREIRA 

Documentação não enviada. 

AMANY KAROLAINY 
FREITAS 

Documentação não enviada. 

ANA BEATRIZ KFURI 
MARTINS 

Documentação não enviada. 

ANA CAROLINA 
RIBEIRO MACHADO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

ANA CAROLINA SILVA 
GONTIJO 

Documentação não enviada. 

ANA CAROLINE DO 
CARMO RODRIGUES 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ANA CECYLLIA NUNES 
TAVARES 

Documentação não enviada. 

ANA CLARA BRAGA 
MASCARI 

Documentação não enviada. 

ANA LARA NUNES DO 
CARMO 

Documentação não enviada. 

ANA LETICIA 
MEDEIROS LOPES 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ANA LIA DE CASTRO 
MAMEDE 

Documentação não enviada. 

ANA LUISA IZIDRO 
NORONHA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ANA PAULA 
RESPLANDE DE 
ANDRADE 

Documentação não enviada. 

ANABELLY MAIA 
MARTINS 

Documentação não enviada. 
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ANDRE BARCELOS 
COSTA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 

ANDRÉ LUIZ GONTIJO 
DE SOUZA JUNIOR 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

ANDRESSA SANTOS 
DOMIENSE TELES 

Documentação não enviada. 

ANGRA PAULA 
GOMES RODRIGUES 
TENORIO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ANNA JULIA LODI E 
FARIA 

Documentação não enviada. 

ARIELLE BEHNEN 
MENDONÇA GODINHO 

Documentação não enviada. 

ARLENE LINO DA 
SILVA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ARTHUR TRONCOSO 
CHAVES 

Documentação não enviada. 
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ÁTILA GONÇALVES 
BISPO SANTOS 

- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ÁUREA EDUARDA DE 
SOUSA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

BEATRICE BASTOS 
MACEDO CORREIA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

BERGMAN REBOUÇAS 
BORGES 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

BRENDA LIMA DO 
ESPIRITO SANTO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 

BRUNNA MORAIS 
GARCIA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

BRUNO DE MEDEIROS 
CHAVES SOUZA 
AZEVEDO 

Documentação não enviada. 

CAIO FELIPE 
FRANCISCONI 
MACHADO 

Documentação não enviada. 
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CARLA MARINETE 
NEGROMONTE 
FALCÃO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

CARLOS ALBERTO 
TAUBE JUNIOR 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. - Histórico escolar original atualizado 
da Instituição de Ensino Superior de origem, contendo dados pessoais do 
candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação acadêmica 
informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que foram 
cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 
(aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; trancamento de 
matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso.  

CAROLINA 
FERNANDES REIS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

CAROLINE MIORANZA 
VEIT 

Documentação não enviada. 

CAROLINE RAMOS 
DOS SANTOS 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na 
Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de conformidade 
com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 
conteúdos programáticos e ementas. 

CHARLINI SCHUCK 
GIMENES KRIGER 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 

CLARA DANTAS 
CASSOL 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; 
data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que 
foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 
(aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; trancamento de 
matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de conformidade 
com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 
conteúdos programáticos e ementas. 
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CONCEIÇÃO BRUNA 
FONSECA BRANDÃO 
COSTA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 

DAIENE RODRIGUES 
DOS SANTOS 
PANEAGO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

DANIEL MILHOMEM 
PAES LANDIN - Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 

origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

DANIELA FREITAS 
LUCIANO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

DANILO IBERO 
MENDES FONSECA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

DANILO MENDONÇA 
LINHARES 

- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
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DANYELLA ANDRADE 
RAMOS 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de origem 
(original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; 
- informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na 
Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; 
data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que 
foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 
(aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; trancamento de 
matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de conformidade 
com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 
conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

DAVIS PATRICK 
RODRIGUES DA SILVA 
ASSUNÇÃO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

DAYSE APARECIDA 
ROSA VICENTE 

Documentação não enviada. 

DENISE GLÓRIA SILVA 
DE PAULA DA COSTA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

DEUZANGELA CUNHA 
DE SOUZA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de conformidade 
com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 
conteúdos programáticos e ementas. 

DORISMAR 
RODRIGUES DOS 
SANTOS JUNIOR 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

DOUGLAS LUIZ LINO 
SOUZA 

Documentação não enviada. 

EDUARDA ALVES DE 
SOUSA 

Documentação não enviada. 

EDUARDA TEIXEIRA 
DE CARVALHO DIAS 

Documentação não enviada. 

EDUARDO JOSÉ DE 
ANDRADE 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de origem 
(original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; 
- informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na 
Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de conformidade 
com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 
conteúdos programáticos e ementas. 

EDUARDO PERES 
COSTA LOBO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
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ELAINE CAMILA DIAS 
RODRIGUES 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ELISANGELA DE 
OLIVEIRA PEREIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ELLEN CARNEIRO 
VIANA 

Documentação não enviada. 

EMANUELLE SANTOS 
DE LIMA 

Documentação não enviada. 

ENZO DA SILVA 
GOMES 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

ESTELLA DUARTE 
FERREIRA 

Documentação não enviada. 

FABIANA ANATIELLI 
DA SILVA EDUARDO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

FELLIPE AUGUSTO 
ANCHIETA FREITAS 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

FERNANDA SILVA 
ROSA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

FRANCISCO DE ASSIS 
OLIVEIRA FILHO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

GABRIEL CAMARGO 
GONÇALVES CUNHA 

Documentação não enviada. 

GABRIEL GOBBO Documentação não enviada. 

GABRIEL MANHAS DA 
SILVA 

Documentação não enviada. 
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GABRIELA LACERDA 
AMORIM 

Documentação não enviada. 

GABRIELA LIMA 
LOPES 

Documentação não enviada. 

GABRIELA 
MENDONÇA TELES DE 
ABREU GOMES 

Documentação não enviada. 

GABRIELA SALES Documentação não enviada. 

GABRIELLA DA SILVA 
RODRIGUES 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 

GABRIELLE ARAUJO 
XAVIER 

Documentação não enviada. 

GILTON DA SILVA 
LEÃO 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

GIOVANNA LUGLI 
MANTOVANI PERINI 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

GUILHERME 
CARVALHO RAMOS 
DE OLIVEIRA E SILVA 

Documentação não enviada. 

HELDER SALES DE 
LIMA RAMOS 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

HENRIQUE DE 
MORAES NOGUEIRA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

HENRIQUE 
IOSHIHARO 
TAKAHASHI 
MODESTO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

HERIVELTON GOMES 
GOULART 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

HILARIO MURILO 
ZANON CASONI 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

IANDERSON DE 
SIQUEIRA MARTINS 

Documentação não enviada. 

IGO DE OLIVEIRA 
NEVES 

Documentação não enviada. 

IGOR AUGUSTO DE 
CARVALHO PARENTE 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
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INGRID CONDOR 
LOUREIRO DA SILVA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

ISABELLA MARIA 
SASSI AVELAR 

Documentação não enviada. 

ISADORA DE PAULA 
SOUZA 

Documentação não enviada. 

JEFFERSON BLANCO 
SILVA 

Documentação não enviada. 

JESSICA CORRÊA 
PANTOJA 

Documentação não enviada. 

JESSICA MAFIOLETTI 
VERONESE 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

JESSICA MAYARA 
BRAGA MONTEIRO 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

JOÃO PEDRO DE 
BARROS ALMEIDA 

Documentação não enviada. 

JOÃO PEDRO PORTO 
BRITO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

JOSANE MARIA 
BATISTA SILVA DE 
SOUZA 

Documentação não enviada. 

JOSE TARCISIO 
GIFFONI DE 
CARVALHO JUNIOR 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
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JOSIMAR SANTORIO 
DA SILVEIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

JOSIMEIRY CAETANO 
OLIVEIRA ROSA 

Documentação não enviada. 

JULIANA RAISSA 
LESSA BELO DA SILVA 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 

KAREN CRISTTINE 
ARAUJO BARBOSA 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

KATHLEN CRISTINA 
DA SILVA JANSEN 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

KELLY MARTINS 
RODRIGUES BARROS 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

KETHLEN CANUTO E 
SILVA 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

KETLIN FERREIRA 
CAVALCANTE 

Documentação não enviada. 

KYARA DE FARIAS 
MATEUS 

Documentação não enviada. 

LAIS BISPO DA SILVA 
DE SOUZA 

Documentação não enviada. 

LAIZA MAGALY 
OLIVEIRA DE BRAGA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 

LARISSA CAETANO 
FALEIRO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
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LARISSA DE 
FIGUEIREDO ROCHA 
E SILVA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

LARISSA LANZA 
SANTOS MACHADO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

LARISSE ALVES DIAS - Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

LARYSSA DE LIMA 
SOUSA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LAURA ANTONIETTA 
CORDEIRO 
TOLENTINO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
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LAVINIE MOREIRA DE 
CASTRO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LAYANNE PEREIRA 
DA COSTA 
BITENCOURT 

Documentação não enviada. 

LEONARDO ALENCAR 
AMARAL DE MELO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LEONARDO 
HENRIQUE SANTOS 
MELLO 

- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

LESLIE LADEIA SILVA Documentação não enviada. 

LETÍCIA MAGALHÃES 
TEIXEIRA 

Documentação não enviada. 

LETÍCIA VIEIRA ALVES Documentação não enviada. 

LHAIS SANTOS DA 
SILVA 

Documentação não enviada. 

LÍCIA ROCHA FRANCA - Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

LIGIA RAQUEL DE 
SOUSA SILVA 

Documentação não enviada. 

LUANA CIBELE DOS 
SANTOS 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LUANA CRISTINA 
MOREIRA 

- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LUANA INGRIDY DIAS 
BARROS 

Documentação não enviada. 
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LUCAS NAZÁRIO DE 
OLIVEIRA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

LUCAS SILVA BRAUN Documentação não enviada. 

LUCELIA CAMPELO 
DE ALBQUERQUE 
MORAES 

Documentação não enviada. 

LUIS AUGUSTO 
PEREIRA DA SILVA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

LYZIANE 
SACRAMENTO 
CALDAS 

Documentação não enviada. 

MARCELO MAXIMUS 
DA SILVA NUNES 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

MARIA CLARA 
MARÇAL DAGOSTINO 

- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

MARIA CLARA ROCHA 
GARCIA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

MARIA EMÍLIA 
BEZERRA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 

MARIA FERNANDA DO 
VALE 

Documentação não enviada. 

MARIA FERNANDA 
GONZALEZ 
RODRIGUEZ 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

MARIANA GUIMARÃES 
DE OLIVEIRA 

Documentação não enviada. 

MARIANE LOPES 
SANTANA 

Documentação não enviada. 
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MARIEL CARVALHO 
DE OLIVEIRA GOMES 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

MARINA ALVES 
NORONHA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

MARLUZA NUNES 
DENONE PICINALLI 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

MICHAELE DA SILVA 
DE VASCONCELOS 

Documentação não enviada. 

MICHEL JOHNSON 
ALVES DA SILVA 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 
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MOISES ONOFRE - Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

MONIQUE DIVINA DE 
CARVALHO RIBEIRO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 

MYCHELLE 
CHRISTIAN CORTES 

Documentação não enviada. 

NATALIA DA 
CONCEIÇÃO LIMA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

NATALIA SOARES 
MÁGIO 

Documentação não enviada. 

NATHACHA NAYARA 
CARDOSO SOUZA 
PEREIRA 

Documentação não enviada. 

NICOLLAS ALVES 
BORGES GAJION 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 

PATRICIA HENICKA Documentação não enviada. 

PAULA VICTORIA DA 
SILVA MENDES 

Documentação não enviada. 

PAULA VIDAL SILVA Documentação não enviada. 
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PAULO HENRIQUE 
LEONEL MATIELO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

PAULO HENRIQUE 
NUNES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

PEDRO CAETANO 
BORGES 

Documentação não enviada. 

RACHEL GOMES DE 
ANDRADE 
MENDONÇA 

- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

RAFAEL PAULINO 
PIRES DIAS ROCHA 
TEIXEIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

RAFAELA FERREIRA 
CAMOLESI Documentação não enviada. 

RAÍSSA DIAS 
FAGUNDES Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 

conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
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RAISSA GOMES DE 
ANDRADE Documentação não enviada. 

RAPHAELA NOGUEIRA 
DUTRA 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

REGINALDO LUCAS 
BONTEMPO - Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 

contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

RENATO VINICIUS DE 
LIMA SARTORI 

Documentação não enviada. 

RICARDO BRAIAN 
MEDEIROS FERREIRA 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

RICHARDISON 
RESENDE OLIVEIRA 

Documentação não enviada. 
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RODRIGO FALCHI 
MESSIAS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

ROSA MARIA ALVES 
PEREIRA FOGAÇA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

SAMUEL DIAS 
NORONHA CARACAS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

SANDRA REGINA REIS 
FERNANDES 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

SARAH DE SOUSA 
BELCHIOR CAMARGO 

Documentação não enviada. 

SIMONE WU ZHAO Documentação não enviada. 

STÉFANI CORDEIRO Documentação não enviada. 

STEPHANE CARDOSO 
GARCIA 

Documentação não enviada. 

THAIS BETHINE 
SANTOS ARAÚJO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

THAÍSSA BEGNINI 
ROVERI 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 
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THATIELY LORRANE 
PERES SILVA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

THIAGO DE JESUS DO 
CARMO 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 

THIANY ANDRESSA 
FERREIRA LANGE 

Documentação não enviada. 

THIER FILLIPE 
CAVALCANTE 
SANTOS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

VALÉRIA OLIVEIRA 
SANTOS 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

VICTOR HASSAN 
ALVES ARMOND 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

VICTOR HUGO 
BARBOSA RORIZ 

Documentação não enviada. 

VICTORIA CRISTINA 
RODRIGUES FERRAZ 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na 
Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; 
data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que 
foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 
(aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; trancamento de 
matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 

instituições de ensino de outros países. 
VICTORIA MACIEL 
FERRARI DA SILVA 
PACHECO 

Documentação não enviada. 

VINICIUS LACERDA 
BENEVIDES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

VITORIA REZENDE 
GOMES 

Documentação não enviada. 
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WANDERSILVA 
PEREIRA DE ARAUJO 

Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

WEILER DE SOUSA 
BEZERRRA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

WHANDERSON DIEGO 
AGUIAR PINHEIRO 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de Ensino Superior de 
origem (original), constando: - situação da matrícula; - metodologia do curso; - 
situação da IES; - informações sobre Enade. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 
contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de 
origem; data de realização do processo seletivo admissional – vestibular (mês e 
ano); situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos 
períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 
trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, 
se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, de 
conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de origem, bem 
como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou oriundos de 
instituições de ensino de outros países. 

YASMIM FAYAD 
CORRÊA 

Documentação não enviada. 

YASMIM SANCHES 
LUCIO FERREIRA 

Documentação não enviada. 

 
 

 

 

 

Rio Verde, Estado de Goiás, 06 de agosto de 2021. 

 
 
 
 


