
 
 

UniRV-Universidade de Rio Verde 

Câmpus Goianésia 

Faculdade de Medicina 
 

 

 

Processo de Transferência Externa 2020/2 - EDITAL 2 
 

 

 

PRÉ-INSCRIÇÕES INDEFERIDAS E NÃO HOMOLOGADAS 

 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Abimael Araújo de Lima -  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. 
   

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). 

-  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 
   

Cindy Amanda Russafa Gregorio -  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. 
   

Igor Antunes Amorim Camelo -  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. 
   

Igor Mendes Mendonça -  Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 

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

endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização 

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

situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, 

com indicação dos períodos em que foram cursadas e 

respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 

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

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

descrição das legendas, se for o caso.  

-  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Isabella Gonçalves Andrade -  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. 
   

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. 

  



 
 

Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
   

Lucas Tomaz Valim -  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. 
   

Mariane de Abreu Corrêa Machado -  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. 
   

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.  

-  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 
   

Mylena Oliveira Bandeira de Lima -  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. 
   

Nathalia Cristina Comar - 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. 
   

Osmar Nascimento Silva -  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 
   

Rayssa Mendes 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. 
   

Renato Hungria Pinto -  Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Mendanha de Almeida -  Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 

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

endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização 

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

situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, 

com indicação dos períodos em que foram cursadas e 

respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina 

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

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

descrição das legendas, se for o caso.  

-  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 

 

Goianésia, Estado de Goiás, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 


