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Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Alexandre Augusto de Sousa 

Nascimento 

-  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Athur Machado Diniz Junior - 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. 
   

Ana Paula Jongarelli -  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. 
   

Ariel Batista Santos Pascoal 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. 
   

Arlene Lino 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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   



 
 

Ana Clara Reis 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 e Anasem. 

-  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. 
   

Beatriz Moraes Vieira -  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. 
   

Brunna Cristine Ulhoua Carvalho -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Bruno Carvalho Santos  -  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. 
   

Camille Vanine Tupinambá -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

  



 
 

Catarina Souza Malheiro 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. 
   

Charlini Schuck Gimenes Krige -  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. 
   

Charles Darwin Ribeiro A. Costa -  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. 
   

Dalex Ronny Cadoso Moreira -  Ingressante e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Erika Souza do Nascimento -  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. 
   

Edeval da Cunha Cintra Junior -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Eduardo Fernandes Costa e 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. 
   

Fernanda Oliveira Moraes Rêgo - 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. 
   

Francielly Alves Guariza - 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 e Anasem. 

- 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. 
   

Felipe Teixeira Gomes de Arruda -  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. 
   

Flávia de Melo Carvalho -  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. 
   

Gabryella Velozo 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 e Anasem. 

- 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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Gabriela Miranda Teixeira -  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. 
   

  



 
 

Gabriel Henrrique Cândido Luiz -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
   

Giovanna Lobo Macedo Carvalho e 

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. 
   

Henrrique Ioshimaro T. Modesto -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
 

Hilário Murilo Zanum Caboni -  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. 
   

Heliana Faria Ribeiro Fracasso -  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. 
 

Isadora Vilela Modesto Martins  -  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. 
 

Isabella Cristyne Alves Mendanha -  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. 
 

Joyce Faria Lemes -  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. 
 



 
 

Julia Ferreira Tavares -  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. 
 

Juliana Raissa Lessa Belo 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 e Anasem. 

-  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. 
 

Josmar Lesly da 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. 
 

Kariele Cristina da Silva Borges -  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. 
 

Karen Queiroz  -  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. 
  

Ludimila Gonçalvez Silvério - 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. 
  

Lorrayne Santiago -  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. 
  

Lya Fontes Ferreira -  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. 
  

Marluza Nunes Denone Picinalli -  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. 
  

Mayanna Aparecida Barbosa 

Ulhoua Batista 

-  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. 

Marcos Aurélio F. Matos  - 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 e Anasem. 

- 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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
  

Maria Luiza Barbaresco Nogueira -  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. 
  

Michael Johnson Alves da Silva -  Ingressante e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
  

Natalia Alves Barbosa -  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. 
  

Octavio Hill da Silva Cuyabano -  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. 
  

Paloma Araújo -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
  

Paula Fernanda Oliveira M. de 

Siqueira 

-  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. 
  

Phelipe Siqueira de Almeida  -  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. 
  



 
 

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. 
  

Rodrigo Defensor Meira  - 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. 
  

Rogério Goulart Paes  -  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. 
  

Sara Oliveira Lima -  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. 
  

Sintia Gontijo de Oliveira -  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 e/ou aproveitou disciplinas de outro curso 

diferente de Medicina. 
  

  



 
 

Thais Carollyne de Jesus Souza - 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 e Anasem. 

- 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. 
  

Thais Dutra Muniz  -  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. 
  

Vitória Vieira Oliveira -  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. 
  

  



 
 

Wadyla Thais Oleiveira Cardoso -  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. 

 

Yanca Rodrigues de Almeida -  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. 

 

Formosa, Estado de Goiás, 27 de janeiro de 2021. 

Pró-Reitoria de Graduação 


