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Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Adriano Silvestre 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. 

- 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. 
   

Alex César Máximo - 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. 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Allini Pereira da Silva Dantas -  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 Carneiro de Souza 

Rodrigues 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

Ensino Superior de origem (original), constando: - situação da 

matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; - 

informações sobre Enade e Anasem. 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 
   

Amanda Pereira Alves - 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. 
   

Ana Beatriz Amaral Pessoa - 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 Caroline Barbosa de Souza 

Gomes 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

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 Paula Sanpaio Ferreira Santos 

Magalhães 

-  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 Rízia Dantas 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. 
   

Andressa Falcão de Carvalho dos 

Santos 

- Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

Ensino Superior de origem (original), constando: - situação da 

matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; - 

informações sobre Enade e Anasem. 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 
   

Anna Isa Nogueira da Fonseca -  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Anne Caroline de Deus Beze -  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 -  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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Arthur Carvalho de Oliveira 

Gonçalves 

-  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 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. 
   

Aruanã Josefo e Almeida 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). 
   

Bruna Cristine Ulhoa Carvalho - 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. 
   

Camila Quitéria Guida de Souza -  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. 
   

Carolina Sakae Pena Utino -  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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Cintia Amador 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). 

-  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 Rony 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. 

-  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. 
   

Débora Batalha de Macedo - 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Eduardo Henrique Pedrão -  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. 
   

Fabiana Canut de Moura -  Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das 

disciplinas cursadas. 
   

Fernanda Cândida de Araújo - 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 Ferreira Arruda - 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. 



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Gabryella Silva Batista -  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. 
   

Geisy Natiele Borges Ribeiro -  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. 
   

Guilherme Augusto silva Fernandes - Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

Ensino Superior de origem (original), constando: - situação da 

matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; - 

informações sobre Enade e Anasem. 

-  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. 
   

Gustavo Hipolito 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Heloisa Lemes Cardoso - 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. 
   

Herivelton Gomes Goulart - Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

Ensino Superior de origem (original), constando: - situação da 

matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; - 

informações sobre Enade e Anasem. 

-  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. 
   

Ilaria Sales Viana Oliveira - Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 

-  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Irla dos Santos Oliveira - 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Isabela Costa Braz -  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 de Castro Pessoa -  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. 
   

Ítalo Geovane de Souza 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. 
   

João Pedro Ferreira Magalhães 

Moreira 

-  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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Julianna Patricia Augusto 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. 

-  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. 
   

Káren Bárbara de Faria 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. 

-  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. 
   

Lailla Junqueira Mamede -  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 de Paula Gusmão -  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. 



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Larissa Lima Bender -  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. 

Laura Guimarães de 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. 
   

Leonardo José Soster -  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. 
   

  

Marco Aurélio 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. 

- 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Marcus Vinícius Carvalho 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. 

Maria Eduarda Arantes Cunha -  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. 
   

Mariana Aparecida Rodrigues 

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. 
   

Mariana Carriço de Andrade - Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

Ensino Superior de origem (original), constando: - situação da 

matrícula; - metodologia do curso; - situação da IES; - 

informações sobre Enade 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

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. 

Michel Johnson Alves da Silva -  Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 

Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 

endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização 

do processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); 

situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, 

com indicação dos períodos em que foram cursadas e 

respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 

(aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; 

trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a 

descrição das legendas, se for o caso. 

-  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. 
   

Pedro Hugo Alves Alencar - Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de 

origem (original). 
   

Rafaela Alves Cunha - 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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Rafaela Gontijo Souza Coelho -  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. 

Rhaissa Vasconcelos 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. 

-  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. 
   

Samuel David Oliveira 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. 

-  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. 



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Santillana Úrsula Silva Araujo -  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. 
   

Vitor Nunes Santana Nery -  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, 24 de julho de 2020 às 16h00. 

 

 

 

 

 
 


