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PRÉ-INSCRIÇÕES INDEFERIDAS E NÃO HOMOLOGADAS 

 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

   

Adria Carina Araujo 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. 
   

Adriana da Silva Medeiros -  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. 
   

Adrielly Cristina Alves Vieira - 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.  

-  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. 
   

Afonso de Arruda Martinhago -  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. 
   

Alex Moreira 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. 
   

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. 
   

  



 
 

Aline Rossini -  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. 
   

Amanda Oliveira Maia - 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. 
   

Amanda Pereira Borges  - 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 Carolina de Brito Santos -  Ingressante e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Ana Flavia Lima do Nascimento - 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. 
   

Ana Luiza Mariano de Oliveira -  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 Ritta Anielle Bino -  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. 
   

André Murilo Batista 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.  

 



 
 

-  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. 
   

Anna Carollynne Ribeiro 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. 
   

Anna Claudia Silva Fagundes -  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. 
   

Antonio Taciano Matias Filho -  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.  
   

Arthur Melo Brito -  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 Wanderley Alves Vieria -  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 Candido Aires Dias - 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. 

 

 



 
 

-  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 - 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). 
   

Brendha Cardoso 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. 
  

Carlos Roberto Sarti de Freitas 

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.  

-  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. 
   

  



 
 

Cassia Sousa 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.  

-  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. 
   

Cayo Cristian Kegler -  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. 
   

Cindy Ananda Russafa Gregório -  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. 
   

  



 
 

Charles Darwin Ribeiro de Araujo 

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. 
   

Claudio do Prado Aranha Filho -  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. 
   

Cleisom Roberto de Paula -  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. 
   

Daiane Silva Webber Faria -  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. 
   

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

de Medicina. 
   

Danielle de Oliveira Teixeira -  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. 
   

  



 
 

Danielle Tariana Peres Pereira -  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. 
   

Daniel Soares Freitas -  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. 
   

Deybedy Pereira Campelo -  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. 
   

Drielly Candeia Camargo -  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. 
   

Eduardo Fernandes Costa 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 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. 
   

Ellis Alves Martins Garcez -  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. 
   

Elma da Silva Barbosa -  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. 
   

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. 



 
 

Estefane Costa Silva Lobo -  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. 
   

Felipe Silva da 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. 
   

Felipe Silva Ribeiro - 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. 
   

Franky Marleo Carvalho Barbosa -  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. 
   

Gabriel Henrique Candido Luiz - 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. 

Gabriel Rufino Manoel -  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. 
   

Gabriela Alves 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. 

-  Ingressante e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Gabriela de Godoy -  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. 
   

Gabriela Mariano Borges Preto - 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. 



 
 

   

Gabriela Miranda Teixeira -  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. 
   

Geison Inacio 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. 
   

Geovana Martins de 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.  

-  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. 
   

Geovanna Nunes Moreira - 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). 
   

Geovanna Pontes 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. 
   

Gilles Tadeu Pereira Vilela 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. 
   

Gustavo Silva da 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. 
   

Heloisa Caetano Cunha -  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. 
   

Heloisa Lemes Cardoso -  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 Centrone - 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). 
   

Herbet da Rocha 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. 
   

Hygor Pessoni Rosa - 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. 
   

Isadora Matias Lopes -  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. 
   

Ivanilde Almeida Antoniciassi 

Padilha 

- 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). 

-  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. 
   

  



 
 

Jackeline Dias da Cunha Borges -  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. 
   

Janaina Mieko Tanzi -  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. 
   

Jean Christian da Silva Aldayuz -  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. 
   

Jessica Bastos dos 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.  

-  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. 
   

Jessica Casagrande Poleis Cardoso - 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. 
   

João Pedro de Paula Conceição - 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. 
   

   

José Edmilton Felix da Silva 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. 
   

José Teodoro de Faria Filho -  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 - 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. 
   

Juliana Moreira 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 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. 
   

Juliano Danielli  -  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. 
   

  



 
 

Juliano 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 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. 
   

Karolayni Cristina Santana 

Alvarenga 

- 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. 
   

Katty Carolinne Lêdo Vieira Felix -  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. 
   

Kayo Henrique Martins 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. 
   

Larissa Carla Leão Cruvinel Delfino -  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. 
   

Leandro Silva Pereira -  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. 
   

Leidy Laura Vieira Lemos -  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. 
   

Leticia Jesus Felipe 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. 
   

Lisa Gabrielle Patricia 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. 
   

Lorrayme Oliveira Santiago -  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. 
   

Luan Rocha Bandeira -  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. 
   

Luana Barros Elias -  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.  
   

Luanna Pereira Soares -  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. 
   

Lucas Lima Garcia -  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. 
   

Lucas Lustosa dos 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. 
   

Lucas Ortelani Delmilio - 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. 
   

Luiz Fernando Fontella 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.  

-  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. 
   

Luiz Humberto Miranda Costa Filho -  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. 
   

Luiz Otavio Carvalho Silveira -  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. 
   

Mábio Guerra Braga -  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. 
   

Magto Ferreira 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. 
   

Marcela Orlando 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 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. 
   

Marcus Vinicius Kadri Peres - 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. 
   

Maria Clara Bastos Pires -  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 Carvalho de Almada - 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.  
   

Mariana de Godoy -  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. 
   

Mariany de Oliveira 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. 
   

Marilia Gabriela Vieira de Moura -  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. 
   

Marina di Felippo Frabricio -  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. 
   

  



 
 

Maryana Lais de Faria Queiroz -  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. 
   

Mateus Oliveira Dias Vanderley -  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. 
  

Matheus Teodoro de Faria -  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. 
  

Michela Stefenoni Tartuce - 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. 

Maryana Lais de Faria Queiroz -  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. 
   

Mateus Oliveira Dias Vanderley -  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. 

Missiane da Silva Olanda -  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. 
   

Morgana Lupatini -  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. 
  

Nayara Kelly de Carvalho Gomes -  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.  



 
 

   

Paulo Henrique dos Santos -  Ingressante e/ou aproveitou disciplinas de outro curso diferente 

de Medicina. 
   

Paulo Roberto Dias Mendes 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. 
   

Paulo Victor Freitas 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. 
   

Rafaella Maria de Paula 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). 

-  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. 
   

Ranna Livia de Rezende Almeida -  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 Luiz Brandão 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 e Anasem. 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 
   

Roberto Vinicius Fernandes Chaves - 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. 
   

Rodrigo Falchi Messias - 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. 
   

Rodrigo Guedes 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 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. 
   

Rycardo Frann Sousa de Melo -  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 Godoi Jacinto - 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. 
   

Sergio José Miranda 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. 
   

Sidney Martins de Lima Filho -  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. 
   

Sofia Alves Hans -  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. 
   

Stephanie Machado Domingos -  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. 
   

Tatiana Cristina 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. 
   

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. 
   

Thais Mara Galdino de 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.  

-  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. 
   

Thais Monteiro 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. 
   

Thaliny Camilly Lacerda Ferraz -  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. 
   

Thallia Lamounier Brandão e 

Magalhães 

-  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. 
   

Theisila de Aquino Figueiredo -  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. 
   

Tiemi Fukushima Neves -  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. 
   

Tulio Lima Fantoni de Padua -  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. 
   

Valeska Siqueira Curado - 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). 

-  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. 
  

Vinicius Pereira Franco - 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. 
   

Vinicius Rodrigues Chagas 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. 
   

Vitoria de Oliveira 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. 
  

Wânia Mara dos Santos 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. 
  

Wilson de Sousa Nobre - 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. 

 

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

Pró-Reitoria de Graduação 

 

 


