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UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2022-1 

EDITAL N. 01/2022  

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

CÂMPUS FORMOSA 

*Por ordem alfabética 

 

CANDIDATO MOTIVO INDEFERIMENTO 

ADAH DANDARA FERREIRA 

OLIVEIRA SANTOS 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 9 (declaração desatualizada); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 12 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado). 

- Item 14 (documento desatualizado); 

- Item 15 (não apresentado). 

ADRIANA SOUSA LEÃO 

- Item 8 (não atendido. Consta disciplinas com situação final 

"dispensado" no histórico, sem nota/conceito); 

- Item 14 (não atendido. Histórico não descreve as disciplinas que foram 

aproveitadas e suas equivalentes); 

- Itens 16 e 17 (não foram cursadas disciplinas para convalidar com 

Misco III (da UniRV). 

ADRIELLE ALMEIDA QUIXABEIRA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

AINARA ARRUDA LUCATO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ALEX MORAIS DA SILVA 

- Item 3 (não atendido. Está matriculado no 5º período em 2022/1 na 

IES de origem);   

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);     

- Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital);                                                                

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 

- Item 7 (Nos documentos apresentados consta que o acadêmico 

ingressou via "transferência externa"); 

ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA 

NASCIMENTO 

- Item 7. Na declaração apresentada consta que o acadêmico ingressou 

via "transferência externa" na IES de origem - ver subitem 3.4 do Edital 

e suas extensões). 

ALEXANDRINA DE MOURA FREITAS 

PIMENTEL 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ALINE OLIVEIRA SOARES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

AMANDA BRAGA SIQUEIRA PIMENTA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

AMANDA CRISTINA CAMELO DA 

SILVA 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

- Item 13 (não apresentado). 

AMANDA DE FÁTIMA SOUZA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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AMANDA PEREIRA CORREA E SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

AMANDA PEREIRA JABUR GOMES 

- Item 3 (não atendido. Candidata não cursou todos os semestres que 

antecedem o período pleiteado - ver itens 3.2 e 3.3 do Edital);  

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

ANA BEATRIZ VAZ FREIRE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ANA CAROLINA DE SOUSA BARRETO 

SILVA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ANA CAROLINA FRANCO DE SOUZA 
Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

ANA LAURA ANDRADE MAIA 
- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 13 (Documento não apresentado). 

ANA LETICIA MEDEIROS LOPES - Item 4 (Documentos Bloqueados -  ver subitem 5.2 do Edital). 

ANA LÚCIA CUNHA KRASUCKI 

- Item 7 (não atendido. Nos documentos apresentados consta que o 

candidato ingressou por processo seletivo - ver subitem 3.4 do Edital e 

suas extensões); 

- Item 8 (Não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital). 

ANA PAULA DE FREITAS ARAUJO 

- Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 15 (candidata não apresentou programa/conteúdo das disciplinas 

cursadas) 

ANA PAULA RESPLANDE DE 

ANDRADE 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ANA VITORIA GAMA DE AVILA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ANDRÉ LUIZ GONTIJO DE SOUZA 

JUNIOR 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ANDRESSA MACIEL SILVA 
- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

ANNE MOURA KORTHALS 
- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

ARIADNE IRACEMA ALENCAR SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ARUAN GALLINA SCHULTZ MOURA 
- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 15 (Documento não apresentado). 

AUGUSTO CARLOS ZACCARONE 

JUNIOR 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

AUGUSTO VASQUES VASCONCELOS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

BEATRIZ DE PADUA FAGOTTI E 

SILVA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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BRENDA CAROLINE AGUIAR 

VALADARES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

BRENDA LIMA DO ESPIRITO SANTO 

- Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

CARDOSO 

- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

BRUNO SANTAREM SALES 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 7 (não atendido. Nos documentos apresentados consta que o 

candidato ingressou via "portador de diploma" - ver subitem 3.4 do 

Edital e suas extensões); 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Item 9 (não apresentado); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado). 

CAMILA DA SILVA GOERSCH 

- Item 7 (não atendido. Nos documentos apresentados consta que o 

candidato ingressou por processo seletivo - ver subitem 3.4 do Edital e 

suas extensões); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

CAMILA DUARTE DE SOUZA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

CAMILLA SPINDOLA FEREIRA -Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

CHARLINI SCHUCK GIMENES KRIGER 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

CLEONIR POZZEBON 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

DALETE GUÍMEL CORREIA SANTOS 

- Item 3 (Não adequado); 

- Item 6 (Não apresentado); 

- Item 7 (Não apresentado); 

- Item 8 (Documento não original); 

- Item 9 (Não apresentado); 

- Item 10 (Não apresentado); 

- Item 11 (Não apresentado); 

- Item 12 (Não apresentado); 

- Item 13 (Não apresentado); 

- Item 14 (Documento não original); 

- Item 15 (Documento não original); 

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 

DANIELA MARIA STIEVANO FERRAZ 

DA SILVEIRA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

DAVI ABRANTES ROSIQUE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

DAVI ALVES DE ASSIS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

DHEVERSON NERES PIANA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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EDUARDO DE ARAÚJO GESSER 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ELIAS BUFÁIÇAL RASSI DE OLIVEIRA 

MANSO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

EMENNY LINE CARDOSO LOPES 
- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

ERIC EMILIANO DE SOUZA E SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ERNAN BRAGANÇA MAGALHÃES 

BRAGA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

FABIANE CHUINKA GALVÃO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

FABIANO RIBEIRO GOMES SANTANA 

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital);                                                                 

-Item 8 (não atendido. Candidato matriculado em uma disciplina do 4º 

período - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

FERNANDA FRANÇA FANAIA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

FERNANDA OLIVEIRA ANDRADE 

RABELO 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

FERNANDA SILVA ROSA 

- Item 3 (não atendido, já cursou o período pleiteado - ver subitens 3.2 

(tópico II) e 3.3 do Edital). 

- Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 10 (não apresentado). 

FREDERICO RAMOS DE SOUZA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

GABRIEL ANTONIO SOUSA DO 

NASCIMENTO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

GABRIEL DAVID RODOVALHO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DIETZ 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 

GABRIELA ARAÚJO VILELA -Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);   

GABRIELA MOREIRA CAMILO 

SOARES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

GABRIELA PATRICIA MARTINS 

BURGEL 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

GABRIELL FERREIRA BARBOSA -Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

GEOVANA VAZ AMARAL 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

GIOVANA JENIFER SANTANA DE 

OLIVEIRA 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 13 (não apresentado). 



 
 

5 de 13 
 

GIOVANA MARIS TEODORO 

CASSALHO 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 8 (Não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

GIOVANNA LARA DE FARIA SILVA 

- Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

HAROLDO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA 

- Item 3 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas em períodos 

anteriores ao pleiteado - ver subitens 3.2 (tópico II) e 3.3 do Edital);    

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                        

- Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

-Item  7 (Nos documentos apresentados consta que o acadêmico 

ingressou via "MSV- Externa" - - ver subitem 3.4 do Edital); 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital). 

- Item 12 (não atendido). 

HELIO JADER CORREDEIRA FILHO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

HELLY PAULA DE BRITO BORGES 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

HELOIZE HELENA NEVES 

GUIMARAES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

HIGOR PRADO SIQUEIRA 

-Item 3 (candidata já cursou disciplina no período pleiteado - ver 

subitens 3.2 e 3.3 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Item 7 (nos documentos apresentados consta que a candidata ingressou 

via "transferência" - ver subitem 3.4 do Edital e suas extensões); 

- Itens 8 e 14 (disciplinas aproveitadas de IES de outro país); 

- Item 9 e 13 (declarações fora do prazo estabelecido no Edital); 

- Item 15 (documento bloqueado); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

IASMIM DA SILVA CASTILHO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

INGRID LOUREIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

INGRIDE DA SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ISABELA LACERDA PEDERSOLI 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ISABELA SOARES BRANDÃO - Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

ISABELLA PEREIRA SILVA 

- Item 3 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas em períodos 

anteriores ao pleiteado - ver subitens 3.2 (tópico II) e 3.3 do Edital 

- Item 8 (Não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 
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ISADORA MUNIZ BARBOSA 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado). 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

ITALO NOGAROTTO CEMBRANELI 

- Item 8 (Não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (disciplinas icompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

IZABELLA TELES ENEIAS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

IZAD DA SILVA PEREIRA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JANAINA BARROS LUCAS GOES DA 

SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital). 

JEAN FELIPE PAIVA CASTRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JEAN XAVIER DE SOUZA CLEMENTE 

DIAS 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

-Item 7. Candidato não apresentou declaração que comprove que o seu 

ingresso na IES de origem foi por vestibular ou Nota do Enem. No 

histórico conta "Processo Seletivo", mas não descreve a forma, se 

vestibular ou nota do Enem - ver subitem 3.4 do Edital e suas 

extensões);  

-Item 9 (Declaração desatualizada - fora dos prazos estabelecidos pelo 

Edital); 

-Item 13 (não apresentado). 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

JHENNYFER DE SOUZA PAULA 

DORNELAS ELIAS 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JORDANA JUSTINA BORGES NARCISO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JOREL ANTONIO RODRIGUES DE 

MIRANDA 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

JOSE VINICIUS BENTO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JOSÉ WALISSON LIMA DE ALMEIDA 
- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 15 (não apresentado). 

JULIANA BENTO GONCALVES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JULIANA OLIVEIRA FREITAS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

JUNIEL PEREIRA BRITO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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KAREN BARBARA DE FARIA QUEIROZ 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

KAREN CRISTTINE ARAUJO BARBOSA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

KARINA AZEVEDO DE CARVALHO 

MONTEIRO 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

KEMILLY ANNAY SILVA ROCHA 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Item 15 (não apresentado); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

KEMUEL CARDOSO DE MACEDO 

CRUZ 

- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

LAIS MARQUES DE OLIVEIRA 

BATISTA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LARA EMANUELLE SANTOS ROQUE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LARA MACIEL RODRIGUES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LARISSA LILIAN COSTA DE LIMA -Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);   

LARISSA MARIA ALVES RODRIGUES 

DIAS 

-Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                 

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Item 10 (candidata não apresentou programa/conteúdo das disciplinas 

cursadas) 

LAURA FURTADO MALTA -Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);   

LEIDYANNE KARLA BARROS DA 

SILVA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LEONARDO GUILHERME RUSSO 

SANTANA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LESLIE LADEIA SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LETICIA MORAES RIBEIRO DE 

CARVALHO 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LETÍCIA VIEIRA ALVES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LILIAN DO NASCIMENTO 

GONÇALVES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LISA GABRIELLE PATRICIO DA SILVA 

- Item 8 (não atendido. A candidata já cursou o período pleiteado - ver 

item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

LIVIA DE BRITO DOMINGUES 
- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 9 (não atendido - ver tópico IV do subitem 3.2). 
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LÍVIA SUZE VERAS OLIVEIRA DA 

SILVA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LIVYA OLIVEIRA GARCIA 
- Item 3 (não atendido, já cursou o período pleiteado - ver subitens 3.2 

(tópico II) e 3.3 do Edital). 

LORENA MARQUES COSTA -Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

LORENA OLIVEIRA DE SOUSA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUANA DA SILVA LEITE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUANA MARTINS CAMPOS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUCAS MENDONSA GONÇALVES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUCIANA AGUIAR CUNHA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUCYLLA HORRANA BARBOSA 

CARDOSO 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUDMYLLA PINHEIRO RIBEIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

LUÍZA DETOGNE MONTEIRO 

BISMÁRA 

- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

MARIA EDUARDA RUELLA GÓES 

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

MARIA EDUARDA SILVA GONÇALVES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MARIA FERNANDA GONZALEZ 

RODRIGUEZ 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

MARIA IZABEL SOUZA DA CUNHA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MARIA LUIZA NEPOMUCENO BORGES 

GEA 

- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

MARIANA REDER FERNANDES 
- Itens 16 e 17 (disciplinas incompatíveis com a Matriz curricular do 

curso de Medicina da UniRV. Não há adequação). 

MARIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 

GOMES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MARIELLE RODRIGUES REGO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MARIO JOSE BATTISTELLA JUNIOR 
- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 13 (Documento não apresentado). 
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MARLANA CARDOSO ALENCAR 

OLIVEIRA 

- Item 3 (candidata já cursou disciplina no período pleiteado - ver 

subitens 3.2 e 3.3 do Edital); 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Item 7 (nos documentos apresentados consta que a candidata ingressou 

via "transferência" - ver subitem 3.4 do Edital e suas extensões); 

- Itens 8 e 14 (disciplinas aproveitadas de IES de outro país); 

- Itens 9, 12 e 13 (declarações desatualizadas); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

MARYANA DA SILVA SOARES LUIZ 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MATEUS FERNANDES FAGUNDES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MATHEUS CECÍLIO PENA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MATHEUS MAMEDE CARVALHO 

ALMEIDA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MERCHIDE MUSSI JUNIOR 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MICHEL JOHNSON ALVES DA SILVA 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

MIRTIS LUIS DE SOUSA BARREIRO 

-Item 3 (não atendido);  

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

-Item 7 (Nos documentos apresentados consta que a acadêmica 

ingressou via "transferência de outra IES"). 

-Item 8 (não atendido); 

-Item 10 (não apresentado); 

-Item 12 (não apresentado); 

-Item 13 (não apresentado); 

MOHAMMAD AAED SAEED 

DARNASSER 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

MURILO JAHEL DOS SANTOS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

NÁTALY TOMÉ BORGES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

NATHACHA NAYARA CARDOSO 

SOUZA PEREIRA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

NATHALIA CAMILO PADIAL 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

NAYLA VICENTE FERREIRA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

NAYRA GEWEHR 
- Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 13 (não apresentado). 

NEILA SAMELA DE LIMA RIBEIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital). 
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NICOLLAS ALVES BORGES GAJION 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital). 

PATRICK LACERDA RIBEIRO 
- Item 3 (há disciplinas já cursadas no período pleiteado e em períodos 

posteriores ao inscrito - ver subitens 3.2 e 3.3 do Edital). 

PAULA KAROLINA MOREIRA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PAULIMAR DA SILVA PINTO JUNIOR 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PAULO HENRIQUE ARRUDA NOLÊTO 

 Item 7 (não atendido. Nos documentos apresentados consta que o 

candidato ingressou por transferência externa - ver subitem 3.4 do 

Edital e suas extensões). 

PAULO VINICUS FREITAS DE ARAUJO 
- Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 15 (não apresentou programa/conteúdo das disciplinas cursadas) 

PEDRO AUGUSTO MIAMAE GONDIM 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PEDRO HENRIQUE BORGES BARROS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PEDRO HENRIQUE GONTIJO SILVA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE 

MOURA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO CARDOZO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

POLLYANNA DE OLIVEIRA ALVES 

PADOVANI 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

POLLYANNA MAXIMO GRAMLICH 

GUIMARÃES 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

PRISCILA NUNES COSTA TRAVASSOS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RAFAEL COUTINHO FOURNIER 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RAFAEL PRIMO FERREIRA FILHO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RAFAELA ALVES GOMES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RAFAELLA MARIA DE PAULA SOUZA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RAYSSA SILVEIRA MEIRELES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RICARDO WOLFGANG LORENZ 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

RITA DE CÁSSIA SUDÁRIO LIMA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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RUTH DOS SANTOS ARAÚJO 

FERREIRA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital);                                                                

-Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

-Item 10 (Documento não apresentado). 

-Itens 16 e 17 (não há adequação). 

SABRINA NERY SILVA 

- Item 3 (não atendido, já cursou o período pleiteado);  

- Item 8 (não atendido); 

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 

SAID GABRIEL CAMPOS FREIRE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

SAMARA SANTANA VICENTE 

FERREIRA 

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

SAMUEL FERREIRA LISBOA 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 7 (não apresentado); 

- Item 9 (não apresentado); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 11 (não apresentado); 

- Item 12 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Item 14 (não apresentado); 

- Item 15 (não apresentado). 

SARAH GOIS OLIVEIRA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

SARAH LEINERH NOGUEIRA QUEIROZ 

- Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 7 (Não atendido. Candidata não apresentou declaração que 

comprove que o seu ingresso na IES de origem foi por vestibular ou 

Nota do Enem. No histórico conta "Processo Seletivo", mas não 

descreve a forma, se vestibular ou nota do Enem, conforme descrito no 

Edital - itens 3.2 e 3.4 e suas extensões); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

SARAÍ VIEIRA FERRAZ  -Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

SARIEL DE ALMEIDA GENERO 

- Item 4 (não atendido, conforme subitem 5.8 do Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado). 

SAYURI B PAIVA LEE 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

SERGIO AUGUSTO LEÃO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

SHELSEA SOUSA ARAUJO 

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

- Não foi possível comprovar a verossimilhança/originalidade das 

declarações apresentadas. 

SIMONE WU ZHAO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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TAIANA SILVA RAMOS 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

TAINARA LIMA CARDOSO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

TALITA SILVA RIBEIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

TALYTTA RAMYANNY SILVA 

GUIMARÃES 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

TAMILE CHAGAS CASEMIRO GOMES 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

THAUANNE BRIZZIA OLIVEIRA 

ROCHA 

- Item 3 (não atendido. Candidata não cursou todos os semestres que 

antecedem o período pleiteado - ver itens 3.2 e 3.3 do Edital);  

- Item 8 (não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

THAYNÁ LOIOLA SANTANA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

THIAGO FERNANDES DE SOUZA 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

TIAGO XAVIER PINHEIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

VICTOR KYOCI HATO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

VILGO GUIMARÃES DA SILVA 

- Item 3 (não atendido. O candidato já cursou, com aprovação, algumas 

disciplinas do período pleiteado - ver subitens 3.2 e 3.3 do Edital); 

- Item 8 (Não atendido. Há disciplinas a serem cursadas de semestres 

anteriores - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Item 16 (não há adequação); 

- Item 17 (não há adequação). 

VINICIUS RHUAM MARTINS SILVA 

- Item 8 (não atendido. Candidato não cursou todas as disciplinas do 5º 

período - ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 

VITORIA SANTOS DA SILVA 

CASCIMIRO 

-Item 1 (não apresentado);  

-Item 2 (não apresentado);  

-Item 4 (não atendido - ver subitem 5.8 do Edital).                                                                

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

WADYLA THAIS OLIVEIRA CARDOSO 

- Item 1 (não apresentado); 

- Item 2 (não apresentado); 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 9 (não apresentado); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Item 13 (não apresentado); 

- Item 15 (não apresentado). 

WELTHER PIRES GUIMARÃES JUNIOR 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

WERLYS ARAUJO RIBEIRO 
-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 
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WESLEI JUNIO FERREIRA DE SOUZA 

ROCHA 

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);  

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

WILLIAM HAFEMANN CASTRO 

-Item 3 (não atendido, já cursou o período pleiteado);    

-Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital);                                                      

-Item 5 (Não atendido - ver subitem 6.2 do Edital); 

-Item 8 (não atendido- ver item 3.2 (tópico II) do Edital); 

-Item 9 (Declaração desatualizada); 

-Item 10 (não apresentado); 

-Item 15 (não apresentado); 

-Itens 16 e 17 (não há adequação). 

YASMIN LIMA MELLO 

- Item 3 (há disciplinas já cursadas em períodos posteriores ao pleiteado 

- ver subitens 3.2 e 3.3 do Edital); 

- Item 4 (Não atendido - ver subitem 5.8 do Edital); 

- Item 8 (não atendido. há disciplinas a serem cursadas de períodos 

anteriores e superiores ao pleiteado - ver subitem 3.2 (tópico II) e 3.3 do 

Edital); 

- Item 10 (não apresentado); 

- Itens 16 e 17 (não há adequação). 
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