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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
CAMPUS GOIANÉSIA 

Candidato MOTIVO(S) INDEFERIMENTO 

ABNER KLEYTOR PRADO SILVA 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ADRIANNA RESARDD DE FREITAS 

- 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. 
- 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. 

ADRIELE APARECIDA VIRGOLINO 
RANGEL 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 

- 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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

AIRON DAS CHAGAS ANDRADE 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 



 
 
 

 

Departamento de Relacionamento e Novos Negócios 

Fone/WhatsApp: (64) 3620-3030 - transferencia@unirv.edu.br 

 

ALCIDINEI VIANA 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. 

ALESSA CRISTINA BORGES DE LIMA 

- 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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ALESSANDRA VIANA SOARES 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ALEX FARIA RODRIGUES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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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ALEX INOUE MARTINS 

- 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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES Documentação não enviada. 

ALINE ALVES FERREIRA Documentação não enviada. 

ALLAN DE CARVALHO 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. 
- 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. 

AMANDA ANTUNES 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 CRISTINA CAMELO DA SILVA 

- 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. 
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AMANDA CRISTINA NICOLODI Documentação não enviada. 

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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ANA CAROLINA DE BRITO SANTOS 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ANA CAROLYNE FERNANDES 
MOREIRA DA SILVA 

- 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. 

ANA CLARA CASTRO FIDELES DE 
OLIVEIRA 

Documentação não enviada. 

ANA CLAUDIA SILVA Documentação não enviada. 

ANA FLAVIA LIMA 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. 

ANA JULIA ESTEVES DE SENA Documentação não enviada. 

ANA RITTA ANIELLE BINO 

- 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo 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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ANDREWS PEREIRA DE CARVALHO 

- 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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ANGELICA ANY SOUSA CAETANO Documentação não enviada. 

ANIELLY BERNADETE LOPES 
PEREIRA 

- 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. 
- 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. 

ANNA BEATRYZ ALVES MARIANO Documentação não enviada. 

ANNA ELYSA BARROS CABRAL DE 
ALMEIDA 

- 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. 
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ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR 

- 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. 
- 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 via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ANTÔNIO MÁRCIO RIOS JÚNIOR 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 MARCOS GRANADO 
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. 
- 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. 

ARNOR PEREIRA FILHO 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

ARTHUR BARBOSA DE MEDEIROS 
SANTOS 

Documentação não enviada. 

ARTUR CARDOSO CARVALHO Documentação não enviada. 

BÁRBARA GARIGO PADIN PAIVA Documentação não enviada. 

BEATRIZ PEREIRA FOGANHOLO Documentação não enviada. 
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BEATRIZ RODRIGUES PIRES 

- 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

BRUNA DANIEL ALVES DA CRUZ 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 KARYN PERNE MARQUES 

- 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. 
- 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. 
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BRUNA MARIA LISBOA TEIXEIRA LIMA 

- 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 PEREIRA FOGANHOLO 

- 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA 

- 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. 

CELIS REGINA SABIAO 

- 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. 
- 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. 
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CHRISTIAN SALOMAO 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, 
de conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

CRISTIANE RODRIGUES Documentação não enviada. 

CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

DAIS KELLY MIGUEL DE SOUSA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 MORAIS DE SOUZA Documentação não enviada. 

DANIELA PEREIRA PROCOPIO 

- 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. 
- 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. 

DANYELLI PHILIPPSEN 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 
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DAVI ALVES DE ASSIS 

- 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. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

DÉBORA NASCIMENTO MARGARIDA 

- 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. 
- 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. 

DEBORA TEIXEIRA 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. 

DENISE ANTUNES ASSUNÇÃO Documentação não enviada. 

DHEVERSON NERES PIANA Documentação não enviada. 

EDUARDA SOARES 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. 

ELIENAI RAISSA NATHALIE REGIS Documentação não enviada. 

ELIZETE SILVA 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. 
- 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. 
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FELIPE DOS SANTOS CARVALHO Documentação não enviada. 

FELIPE LEITE 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

FERNANDA COUTO LIMA Documentação não enviada. 

FERNANDA MARASSI 

- 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. 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

FERNANDO CÉSAR TAVARES ARAÚJO 
DE MENESES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

FLÁVIA DE MELO CARVALHO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

FLAVIA FERRARI FREDERICO Documentação não enviada. 

FRANCISCO HORUNGAN TELES 
LUCENA 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. 
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FRANKLIN DE SOUSA MOREIRA Documentação não enviada. 

GABRIEL DA SILVA MARIANO 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

GABRIEL PIMENTA DE OLIVEIRA Documentação não enviada. 

GABRIEL QUEIROZ TOMIAZI 

- 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. 
- 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. 

GABRIEL VICTOR MOREIRA 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. 
- 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. 
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GABRIELA ALMEIDA DE AMORIM Documentação não enviada. 

GABRIELA DANTAS MENEZES 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

GABRIELA NATALIE LIMA Documentação não enviada. 

GABRIELLA DE 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 

GENECY ROBERTO DOS SANTOS 
BACHINSKI 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

GLEIDSON SOUSA NOGUEIRA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 DE 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 

GUILHERME ZAMBONI Documentação não enviada. 

GUSTAVO ANDRE RUPPENTHAL 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 

GUSTAVO FELICIO 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. 

GUSTAVO LUIZ DE AZEVEDO MACIEL Documentação não enviada. 
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HAYANNA BORGES SANTOS Documentação não enviada. 

HÉRIC MOURÃO DE OLIVEIRA Documentação não enviada. 

HIGOR MICENA ANDRADE Documentação não enviada. 

IGOR LEAO 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. 
- 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. 

INGRID UCHOA MATOS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

ISABELA AMORIM JESUINO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 RAMOS PASSAGLIA Documentação não enviada. 

ISABELLA TEIXEIRA PRADO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

ISABELLY INÊS MOTA BATISTA Documentação não enviada. 

IZONEL PAULA PARREIRA 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. 



 
 
 

 

Departamento de Relacionamento e Novos Negócios 

Fone/WhatsApp: (64) 3620-3030 - transferencia@unirv.edu.br 

 

JANAINA APARECIDA 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

JHEFFERSON DA SILVA 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. 

JHULIA RUAMA BARBOSA 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. 

JOAO PEDRO FERREIRA MAGALHES 
MOREIRA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 

JOAO VICTOR ALVES PANIAGO 

- 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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 



 
 
 

 

Departamento de Relacionamento e Novos Negócios 

Fone/WhatsApp: (64) 3620-3030 - transferencia@unirv.edu.br 

 

JOAQUIM LOPES DE MELO 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

JOCIRLENE NEVES 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. 
- 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. 

JONES ANTÔNIO 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. 

JORDANE LULA CRUZ 

- 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. 

JORDANNA CAMARGO COSTA 

- 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. 

JORDSON NEGREIROS NOLETO 
SANTOS 

Documentação não enviada. 



 
 
 

 

Departamento de Relacionamento e Novos Negócios 

Fone/WhatsApp: (64) 3620-3030 - transferencia@unirv.edu.br 

 

JOSE DE ARIMATEA MACIEL DOS 
ANJOS 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

JOSE ERIBERTO DE ARRUDA 
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. 
- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

JOSÉ PAULO OLIVEIRA SILVEIRA 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

JOSELITA BRITO DE OLIVEIRA 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

JOYCE DE FREITAS LOURENÇO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

JÚLIA ALMEIDA LOBO Documentação não enviada. 

JULIA DE SOUZA PRATEADO Documentação não enviada. 

JÚLIA MARÇAL DE VASCONCELOS 
GONÇALVES 

- 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo 
disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem (original); 
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JULIA MARIANA FERNANDES 
CABRELLI 

Documentação não enviada. 

JULIANO DANIELLI 

Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

KAIRA BARROSO 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. 
- 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. 

KERLEY PLINIO VILELA MARQUES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

LARA CRISTINA FERRAZ Documentação não enviada. 

LARISSA CAROLINE DE OLIVEIRA Documentação não enviada. 

LARISSA MELLO BRANDÃO Documentação não enviada. 

LAURA CARRIJO MARTINS DIAS 
QUEIROZ 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
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LAURO HENRIQUE DA SILVA Documentação não enviada. 

LEANDRO DIAS COSTA 

- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

LINDOMAR GOMES LACERDA 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. 

LISA GABRIELLE PATRICIO 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. 

LISANDRA LEANDRO 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. 

LIVIA ARAUJO QUEIROZ Documentação não enviada. 

LORENA MELO MOURA 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. 
- 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. 

LORENA MOURA BOAVENTURA Documentação não enviada. 

LORENA VILELA MENDONÇA DE 
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. 
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LUANNA CAMARGO COSTA 

- 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 PRADO BRAVO Documentação não enviada. 

LUCAS PENÇO LUIZARI 

- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

LUCIANE MICHELLE BATISTELA 
DOUAKI 

- 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. 
- 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. 
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LUIS ANTONIO DOS SANTOS 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. 
- 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. 

LUIS EDUARDO PIMENTA 
FIGUEIREDO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

LUIS GUSTAVO ANDRETTA BATISTA 
CARNEIRO 

Documentação não enviada. 

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. 

LUIZA MOREIRA ROSAL NETA 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. 

MARCELLA SANTANA FIGUEREDO 
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. 
- 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 via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 
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MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA Documentação não enviada. 

MARCOS MARTINELLE DIONIZIO 
ALMEIDA 

- 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. 
- 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. 

MARCOS VINÍCIUS GONÇALVES 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 ANDREIA ISIDORO Documentação não enviada. 

MARIA JACILENE DE ARAUJO GOMES Documentação não enviada. 

MARIA VITÓRIA SAMPAIO MENEZES Documentação não enviada. 

MARIANA BARBOSA CHAIM ASSEFF 

- 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. 
- 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. 

MARY MIRANDA CAIRO GUIMARÃES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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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MATHEUS MENDES Documentação não enviada. 

MEIRIBEL MORAES 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. 

MHAYLLSON CARLLOS DA SILVA 
CIRINO 

- 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. 
- 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. 

MIGUEL LIMA DE ARAUJO Documentação não enviada. 

MURILO BRAZ 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. 
- 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. 
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MURILO REZENDE PAULA 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 

NADJARA ALCÂNTARA FRACO 

- 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. 
- 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. 

NAIANA CRISTINA 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

NATÁLIA APARECIDA BARBOSA 
ALVES 

Documentação não enviada. 
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NATHALIA DA SILVA GOMES 

- 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. 
- 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 TIETE BREITENBACH 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

NAYANE ALVES 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. 

NAYANE BUENO 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original). 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 
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NÍCOLAS MONTEIRO GOIS 

- 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. 

NILSYANE MATEUS 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. 
- 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. 

NUBIA ALVES SIMOES DE 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. 

PALOMA MACENA SANTANA 

- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

PAMELA CHRISTINA COOL FRASCINO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 EDUARDO CAZAROTTO Documentação não enviada. 
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PAULO HENRIQUE ARRUDA NOLÊTO 

Adequação do período pleiteado, de acordo 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 ALVES DA SILVA BARROS 
NETO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 ANTÔNIO FERNANDES Documentação não enviada. 

PEDRO HENRIQUE ARRUDA NOLETO 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

PEDRO HENRIQUE DE 
ALBUQUERQUE RADY 

- 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

PEDRO OTAVIO CORREIA MARQUIORI Documentação não enviada. 

PEDRO PAULO PEREIRA Documentação não enviada. 

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA Documentação não enviada. 

RAFAEL DE SOUSA MENDES 

- 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 
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RAFAELLA MARIA DE PAULA 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. 

RAFAELLA SANTANA FIGUEREDO 
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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

RAISSA RAQUEL DO CARMO E SILVA 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

RAQUEL DO CARMO SOUSA E SILVA 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
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RAYANE RIBEIRO BRAGA Documentação não enviada. 

RENATO HUNGRIA PINTO 

- 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. 

RICARDO AMORIM JESUINO 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, 
de conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

RICARDO DESIDÉRIO JESUINO 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, 
de conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

RICARDO RANGEL DE FREITAS 
RODRIGUES 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 BALEM VENDRUSCOLO 

- 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 EDUARDO DE ALMEIDA 
LIMA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

ROMULO PEREIRA DA SILVA 

- 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. 
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ROSINEIDE PONCIANO QUEIROZ 
ARAÚJO 

Documentação não enviada. 

RUHANY CAROLINE DE LIMA 
MAGALHAES 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. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, 
de conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 

SALUANNA MOTA ALMEIDA 
Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

SÂMIA GABRYELLA LEÃO POLICARPO 

- 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. 
- Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a 
processo disciplinar na Instituição de Ensino Superior de origem 
(original); 
- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior 
de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); endereço e 
telefone da Instituição de origem; data de realização do processo 
seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação acadêmica 
informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em 
que foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de 
cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de 
estudos; trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a 
descrição das legendas, se for o caso. 
- Programa de disciplinas/Conteúdo Programático das disciplinas 
cursadas. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas descritas, 
de conformidade com as disciplinas cursadas e aprovadas no curso de 
origem, bem como descrição dos conteúdos programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

SANDRA RENATA FERNANDES 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. 

SAYONARA CAMARGO 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. 
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SHEILA HOANA DA SILVA COSTA Documentação não enviada. 

SIMONE BARBOSA CASTRO FIDELIS Documentação não enviada. 

TARCISIO CASTELO BRANCO 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. 

THALLYTHA LYS CARVALHO 
MILHOMEM 

Documentação não enviada. 

UELINTON GONÇALVES 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. 

VICTOR BRUNO DE FREITAS 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. 
- 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. 

VICTOR HUGO GONCALVES 
GUIMARAES DOS REIS 

- Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino 
Superior de origem, contendo dados pessoais do candidato(a); 
endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 
processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação 
acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação 
dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias; 
situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 
aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono 
do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o caso. 
- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 
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VICTOR TAVARES 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. 
- Ingressante via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

VINICIUS HAJ HAMMOUD 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 Documentação não enviada. 

VINICIUS ZAGO CIRINO 

- Adequação do período pleiteado, de acordo 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 via transferência de cursos diversos da Medicina e/ou 
oriundos de instituições de ensino de outros países. 

VITORIA LORRANNY ROSENO DA 
DILVA 

Documentação não enviada. 

WAGNER RAFFAEL DE OLIVEIRA 
SOUSA 

- Adequação do período pleiteado, de acordo com as vagas 
descritas, de conformidade com as disciplinas cursadas e 
aprovadas no curso de origem, bem como descrição dos conteúdos 
programáticos e ementas. 

WENDERSON KACIO LOPES GOMES 

- 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. 
- 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. 

WILLIAM HAFEMANN CASTRO Documentação não enviada. 

 

Rio Verde, Estado de Goiás, 06 de agosto de 2021. 


