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Candidato Motivo não atendido, conforme Edital 
  

Alan Martins Lemos 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. 
   

Aline Paula Duarte -  Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 

(original). 
   

Amanda Antunes de 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. 
   

Ana Paula Badke da Silva -  Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

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

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

informações sobre Enade e Anasem. 

-  Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Karla Lorrane G. Moreira -  Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Luis Oliveira 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). 
   

Andrei Camapum Bringel e 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. 
  



 
 

Arthur Faria Daher -  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. 
   

Bruna Pinheiro Milazzo Mesquita -  Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 

(original). 
   

Celso Oliveira Silva Filho -  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). 
   

Daiyane Aparecida Franciskievicz -  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Dayane Batista 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). 

  



 
 

Deborah Aline Medeiros 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. 
-  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. 
   

Débora Rosa Ferreira Pacheco -  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Fagner da Silva Leite -  Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Shogo Kato -  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
   

Fernanda Souza 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. 
  

Gabriela Silva Coelho -  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 Basilio 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. 
  

Giovana Ripoll Cassol -  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. 
  

Giovanna Petinari 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. 
  

Gisele de Oliveira Parreira -  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. 
  

Isabella Gonçalves Andrade -  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. 
  

Izabelle Barreto 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. 

  



 
 

João Italo Alves Magalhães -  Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

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

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

informações sobre Enade e Anasem. 

-  Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 

(original). 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
  

João Lucas Rocha Tominaga -  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 Marcos Venancio de Abreu - Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Paulo de Souza Jordão -  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. 
  

João Vitor Gomide Ferreira - Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Mário Rocha Tiago -  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. 

  



 
 

Julianna Patrícia 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. 
  

Karolina Garcia Jacob Sousa 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. 
  

Laila Auxiliadora Saetta Budib -  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). 
  

Lorena Alcebiades 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). 
  

Maria Clara Alves Moreira - Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Fernanda Gonzalez Rodriguez -  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. 

  



 
 

Maria Paula 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. 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Ferreira Camargo -  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. 
  

Matheus Augusto Pereira e Vieira -  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. 
  

Mattea Dahlke Zamorano - Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 

  



 
 

Paullie Cordeiro de Oliveira Barbosa -  Declaração atualizada de vínculo com a IES-Instituição de 

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

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

informações sobre Enade e Anasem. 

-  Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 

processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 

(original). 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
  

Pedro Henrique Lima Macedo -  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. 
  

Rayane Ribeiro 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. 
  

Rayssa Bueno de Andrade Wchoa -  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. 

  



 
 

Renê Dantas Machado -  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. 
  

Sara KarolyneVenâncio Carmo -  Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
  

Taisa Naves -  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. 
  

Thiago Cavalcante Ribeiro -  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. 

  



 
 

Wesley Pereira Duarte -  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. 
  

Ysanne Ravena da Costa Macêdo - Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 

descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 

aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos 

conteúdos programáticos e ementas. 
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