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   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

   PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS 
ESTUDANTIS

   COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL

EDITAL Nº 03/2022 – PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2022.1

BENEFÍCIO BOLSA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA

CAMPUS FORTALEZA

Nos casos de indeferimento, toda a documentação pendente está visivel e disponível  para 
o estudante no Portal do Discente. Durante os dias de recursos ( 13 a 16/04) realizaremos 
lives para tirar as dúvidas. O link será disponibilizado no site e instagram da PRAE.

RESULTADO 

INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA
MOTIVO DO 

INDEFERIMENTO

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, 
CONFORME A SAE (verificar a 

referência no Portal do Discente)

Mais de um motivo de 
indeferimento

1 ABRAHÃO LEVY BARBOSA DE LAVOR 518875 Documentação incompleta 0.19-outros_documentos/t85_id104082.pdf

estudante não anexou um dos 
três últimos comprovantes de 
recebimento de benefício da avó.

2
ADONAY PHILLIPI CASTRO RIOS 
FONTELES 476330 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

estudante não anexou declaração 
de situação laboral e renda para 
atualizar a documentação. 

3 ADRIA ELISA PAULA MEDEIROS 540188 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id144687.pdf

declaração negativa de bolsa sem 
assinatura, ausência de CTPS da 
mãe

4 ADRIANA JALES LACERDA FEITOSA 402492 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id137404.pdf
declaração de situação laboral e 
de renda sem assinatura

5 ADRIANA VIEIRA FERNANDES 538793
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

0.16-comprovacao_renda/t62_id144835.pdf, 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id14
4838.pdf

ctps estudante e irmã, ficha de 
situação cadastral do MEI, 
declaração de comprovante de 
moradia errada

6 ADRIANNE STEFANNY SOUSA RIBEIRO 404639 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id133010
.pdf

estudante não fez assinatura 
manuscrita na declaração 
recusada

7 ADRIA NOBRE MARTINS 536255 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id135401
.pdf, 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id135402
.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t67_id121679.pdf

declaração negativa de bolsa e de 
graduação em branco;  ausência 
de CTPS da estudante



Página 2 de 

8 ADRIA PESSOA BARROS 537100 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id93778.pdf
declaração de renda sem o valor 
da pensão alimentícia

9 ADRIELY SILVA FREITAS 538601
Não entregou a documentação 
para a BIA

10 AGATA KEMILLY MOURA ALVES 510039 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id131384.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id131387.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id13138
9.pdf

DECLARAÇÃO DEVERIA SER DE 
PAGAMENTO DE ALUGUEL, 
ASSINADA PELO PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL, SEM 
CONTRACHEQUES DA MÃE;  CTPS 
SEM PÁGINA DE CONTRATO DE 
TRABALHO; DECLARAÇÃO 
DEVERIA SER DE PAGAMENTO DE 
ALUGUEL, ASSINADA PELO 
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

11 ALANA FELIX AVELINO 470355 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id144719.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t67_id144720.pdf.

CTPS dos pais da estudante sem 
folhas de contrato de trabalho; 
No cadastro único consta que 
existe um componente a mais no 
grupo familiar. Pedimos que a 
estudante explique a situação;

12 ALAN ALEXANDRE ROCHA PINHEIRO 536623 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t65_id113761.pdf,  
0.19-outros_documentos/t85_id144723.pdf, 
0.14-dados_pessoais/t58_id113757.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t78_id11376
3.pdf

Comprovação de Renda: faltou 
entrega de contracheque da mãe, 
com valor bruto (deve ser 
entregue referente a  três meses);  
Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Única de Situação 
Laboral e renda; Comprovação 
Moradia da Família: comprovante 
de moradia não atende ao edital

13 ALAN HENRIQUE BERTINI 535598 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t65_id127870.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id127869.pdf

Comprovação de Renda: faltou 
entrega de contracheque dos pais 
(deve ser entregue referente a  
três meses); Comprovação de 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante e do 
irmão maior de idade

14 ALANNA SARAH ESTEVES RODRIGUES 472470 Documentação incompleta

Declaração não contém composição familiar 
da estudante. Mesmo que a mesma relate 
viver do auxílio moradia, é preciso declarar a 
mesma composição familiar que declarou no 
processo seletivo passado; Comprovação de 
renda: necessário anexar os três últimos 
contracheques da mãe da estudante, uma 
vez que ela relata no formulário que a 
mesma começou a trabalhar.
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15 ALBERTO DE SOUSA GOMES MONTEIRO 517651 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id141488.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t62_id141490.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t65_id141491.pdf

declaração ilegível; Ausência de 
CTPS e CPF do estudante e de CPF 
do primo;Comprovação de renda: 
estudante não anexou os três 
últimos contracheques da tia

16
ALEXANDRE CARNEIRO VASCONCELOS 
SILVA 418462

Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

17 ALEXSSANDER SOUSA RODRIGUES 538795 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t62_id80473.pdf, 
0.19-outros_documentos/t85_id80477.pdf

ausência de ctps do estudante e 
do cônjuge; ausência 
comprovante de recebimento do 
auxílio brasil com valor

18 ALICIA DAPHINE CAMPOS JUCA 537007 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id134822.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t67_id134825.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13482
6.pdf, 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id13
4828.pdf, Formulário Socioeconômico

declaração não está de acordo 
com modelo solicitado em edital 
(Declaração de Situação Laboral e 
de renda); CTPS da mãe sem as 
folhas de contrato de trabalho; 
Comprovação Moradia Família: 
comprovante de moradia não 
atende ao edital;  
Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital

19 ALINE DA SILVA OLIVEIRA 538321
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos 0.19-outros_documentos/t85_id135590.pdf

Explicar quem é a pessoa citada 
no cadastro único, mas não citada 
no formulário sociocoeconômico

20 ALISSON IGOR PEIXOTO SOUTO 538712 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id78965.pdf, 0.14-
dados_pessoais/t58_id79420.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id79421.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega de contracheque da mãe 
(deve ser entregue referente a  
três meses); Dados Pessoais: não 
entregou a Declaração Única de 
Situação Laboral e renda da 
família; Ausência de CTPS do 
estudante, da irmã e do pai

21 ALLESON BRENDO CORDEIRO DE AGUIAR 475059 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id102256.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t62_id102257.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10225
8.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id10225
9.pdf, 0.19-
outros_documentos/t85_id102260.pdf, 
Formulário Socioeconômico

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Única de Situação 
Laboral E RENDA; Comprovação 
de renda: não entregou CTPS do 
estudante e da mãe; Não anexou 
comprovação de moradia e nem 
de endereço.
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22 ALVARO RYAN MATOS DE OLIVEIRA 511294 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id146425.pdf, 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id14
6430.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id146426.pdf, 
Formulário Socioeconômico

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovação de 
renda não contem documentação 
da família de origem; 
Comprovante de endereço em 
falta, com o endereço da 
residência (como uma conta de 
energia)

23 AMANDA AGOSTINHO SANTOS 521382 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico, 0.14-
dados_pessoais/t58_id109189.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id109190.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id109191.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10919
2.pdf

estudante não incluiu os dados da 
família na composição familiar, 
difícil compreender a real 
situação socioeconômica; 

24 AMANDA ANASTACIO DE SOUSA 471784 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

estudante não explicou de onde 
vem a renda familiar (400 reais 
recebidos pela mãe) e nem 
apresentou comprovação dessa 
renda.

25 AMANDA BERNARDINO DO NASCIMENTO 536983 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id116908
.pdf, 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id116909
.pdf, 0.14-dados_pessoais/t58_id115119.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id115122.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id11512
5.pdf

declarações incorretas ou sem 
assinatura manuscrita

26 AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 427590
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h Formulário Socioeconômico

estudante matriculada em menos 
de 256h/a sem justificativa 
anexada no sistema

27 AMANDA VASCONCELOS GAMBA 521355 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

estudante não anexou CTPS do 
pai e da madrasta (ambos 
trabalhadores informais 
recentemente) e declaração única 
de situação laboral e renda 
atualizando a renda da família.

28 ANA ALICE ALMEIDA FERREIRA 508220 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id123751.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id123752.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t73_id123753.pdf, 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id12
3756.pdf

estudante não anexou avós na 
composição familiar

29 ANA BEATRIZ CRUZ ROCHA 470799 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t96_id89928.
pdf

estudante não anexou 
comprovação de moradia e de 
endereço atual ( em Fortaleza)
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30 ANA BEATRIZ DOROTEU COSTA 514705 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id103610.pdf
faltou anexar mais dois 
contracheques da mãe

31 ANA BEATRIZ DOS SANTOS JANSEN 536115
Não entregou a documentação 
para a BIA

32 ANA BEATRIZ LUCAS GOMES 472872 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id121240.pdf

estudante não anexou 
contracheques da mãe e nem 
CTPS da estudante

33 ANA BEATRIZ MONTEIRO DUARTE 537161 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id118832.pdf

ausência de ctps da estudante ( 
no caso de não ter o documento, 
anexar declaração de ausência de 
ctps)

34 ANA BEATRIZ NOGUEIRA FRANCO 520107 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id138634.pdf estudante não anexou sua ctps

35 ANA BEATRIZ RABELO BEZERRA 470946 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id144398.pdf

Ausência de CTPS da estudante. 
Caso não tenha, anexar 
declaração de ausência de CTPS 
conforme modelo do edital.

36 ANA BERG ALMEIDA DE SOUSA 511935
Não entregou a documentação 
para a BIA

37 ANA CARLA GUIMARAES LIMA VIEIRA 510044 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id135116.pdf
CTPS DO PAI SEM FOLHAS DE 
CONTRATO DE TRABALHO

38 ANA CARLA SILVA NEVES 520225 Documentação incompleta

0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id14
7282.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t64_id147278.pdf

ESTUDANTE NÃO ANEXOU 
COMPROVAÇÃO DE MORADIA E 
ENDEREÇO EM FORTALEZA

39 ANA CLARICE MOREIRA DA COSTA 539042 Matricula inativa

40 ANA ISABELLE GARCIA FERREIRA 520005 Conclusão de curso de graduação 0.16-comprovacao_renda/t64_id128449.pdf

41 ANA JULIA FERREIRA PINHEIRO 539137 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id117167.pdf

estudante anexou apenas um 
contracheque da mãe (deviam ser 
três)

42
ANA KAROLINA PEREIRA DE 
VASCONCELOS 512301 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t67_id146654.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14665
6.pdf, 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id14
6657.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14929
1.pdf, 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id14
9292.pdf

ctps da estudante sem folhas de 
contrato de trabalho; declaração 
a ser anexada era de pagamento 
de aluguel, assinada pela dona do 
imóvel

43 ANA KIRLEY MATIAS DO NASCIMENTO 511519 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id90231.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id103910.pdf

ctps da mãe sem folhas de 
contrato de trabalho



Página 6 de 

44 ANA LETICIA BATISTA SPINOSA 510190 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico, 0.14-
dados_pessoais/t58_id133865.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id133866.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t63_id133867.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id133868.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t65_id133869.pdf, 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13387
0.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id13387
1.pdf

no grupo familiar, a estudante 
deveria ter incluído família de 
origem (mãe e irmã) e não a 
família do namorado, a 
comprovação de moradia deveria 
ser da família de origem e não da 
família do namorado.

45 ANA LUISA COSTA VASCONCELOS ROCHA 537078 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id122644.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t67_id122645.pdf

ctps da irmã sem folhas de 
contrato de trabalho, ausência de 
ctps da estudante, ctps da mãe 
sem folhas de contrato de 
trabalho

46 ANA MARIA BARROS NONATO DE SOUSA 513999
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa 0.16-comprovacao_renda/t65_id117173.pdf

Contracheques da mãe deveriam 
ser anexados dos três últimos 
meses.

47 ANA MILENA DA SILVA VIANA 536358 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id109282.pdf

contracheques dos pais devem 
ser referentes a dezembro, 
janeiro e fevereiro.

48 ANANDA ELLEM DE ARAUJO 538073 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id94207.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t63_id94210.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t66_id94211.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id110585.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t66_id110587.pdf

cpf e ctps da estudante, e 
comprovante de aposentadoria 
da avó.

49 ANA PAULA DA SILVA DIAS 404682 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id138282.pdf CPF da tia, CTPS tia e estudante

50 ANA RAQUEL SOUZA E SILVA 507881
Não entregou a documentação 
para a BIA

51 ANA RAYSSA PAIVA MOREIRA 516885 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id115871.pdf
CTPS do pai incompleta, CTPS da 
mãe e da estudante

52 ANA REBECA NOJOSA AIRES 538033 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico
CTPS ESTUDANTE, 
CONTRACHEQUES DA MÃE

53 ANA VITORIA DE SOUZA CAVALCANTE 535980 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id133502
.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t64_id133001.pdf

declaração negativa de bolsa sem 
assinatura, CTPS da estudante

54 ANDRESA DA SILVA MACIEL 516221
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

0.16-comprovacao_renda/t64_id128716.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t68_id128717.pdf CTPS DOS PAIS ESTÁ INCOMPLETA

55 ANDRESCA FERREIRA ARCELINO 538434 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id137827.pdf
DECLARAÇÃO ÚNICA DE 
SITUAÇÃO LABORAL E RENDA

56 ANDRESSA SOARES DE OLIVEIRA 538489 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id139728.pdf ctps da estudante

57 ÂNGELA MARIA DE SOUSA MOREIRA 518877 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

estudante precisa anexar 
comprovante do valor recebido 
do auxílio brasil

58 ANGELO AUGUSTO SILVA NASCIMENTO 512266
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa
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59 ANIELY GONCALVES SILVA 537513 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id113925.pdf
ctps da mãe e da estudante sem 
folhas de contrato de trabaho

60 ANNA BEATRIZ VIEIRA SOUSA 538758 Matricula inativa

61 ANTHONY DE MENEZES VICTOR 510846 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id79667.pdf
ctps da mãe sem folhas de 
contrato de trabalho

62 ANTONIA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE 508053 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id95357.pdf

estudante não anexou sua CTPS, 
contracheque do pai faltando o 
mês de dezembro

63 ANTONIA EDIVANIA SILVA BERTOLDO 511323

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

64 ANTONIA GEOVANIA PEREIRA MOTA 539119 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id93894.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t64_id93895.pdf, 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id93
898.pdf

ctps da mãe e da estudante, cpf 
dos membros familiares, 
comprovação de moradia da 
estudante

65 ANTONIA JOECY BRANDAO RODRIGUES 510692 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico CTPS da mãe e do estudante

66 ANTONIA LARA BRENDA PINHEIRO 511971 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t80_id79447.
pdf

comprovação de moradia da 
família de origem

67
ANTONIA LINARA RODRIGUES DOS 
SANTOS 497279 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id111913.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t68_id111914.pdf

ctps da estudante e da mãe sem 
folhas de contrato de trabalho

68
ANTONIO ALYSON RIPARDO DE LIMA E 
SILVA 516185 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id103637.pdf

ctps sem folhas de contrato de 
trabalho

69 ANTONIO ANDERSON FREITAS DA SILVA 484906 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico ctps do grupo familiar

70 ANTONIO BENONES DE SOUZA LOPES 539763 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico, 0.14-
dados_pessoais/t58_id106243.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id10624
6.pdf

declaração única de ocupação e 
renda, declaração de 
independência financeira, 
comprovante de sustento do 
estudante

71 ANTONIO BRUNO MENDES BARROS 514235 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t96_id87640.
pdf

comprovação de moradia e 
endereço do estudante

72 ANTONIO CAIO VIEIRA DE SOUZA 497361 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

declaração única de ocupação e 
renda, certidão de nascimento da 
filha do estudante

73 ANTONIO CARLOS BRITO GOMES JUNIOR 539070 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id143089.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t65_id143091.pdf

ctps da irmã, contracheque de 
fevereiro (mãe)

74 ANTONIO DANILO SOUSA DA CRUZ 496100 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id118665.pdf
ctps do irmão sem folhas de 
contrato de trabalho

75 ANTONIO EMANUEL DE JESUS FREIRES 514489 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id91255.
pdf

declaração negativa de bolsa sem 
assinatura

76 ANTONIO EMANUEL VIEIRA GOMES 535639 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id97311.pdf
ctps do estudante e da mãe sem 
folhas de contrato de trabalho
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77 ANTONIO GUILHERME ARAUJO SILVA 537407 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id94046.
pdf, 0.16-comprovacao_renda/t64_id94044.
pdf, 0.16-comprovacao_renda/t66_id94045.
pdf

sem comprovação de endereço, 
sem CTPS do estudante, sem 
comprovantes de renda da mãe 
(aposentada).

78 ANTONIO LUCAS GOMES SANTOS 508690
Não entregou a documentação 
para a BIA

79 ANTONIO ROGER VERAS FERNANDES 511648
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id121623.pdf; .16-
comprovacao_renda/t62_id121625.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t67_id121627.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id12163
0.pdf

Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Dados Pessoais: rever 
as informações da Declaração 
Unica de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF de familiares; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de comprovação de 
renda de familiar; Comprovacao 
Moradia Familia: faltou entregar a 
declaração de situação do imóvel 
da moradia da família

80 ANTONIO RUBENS DA SILVA DE SOUSA 511441 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t62_id135410.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id135411.pdf; 
0

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF do estudante e 
dos familiares; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante ou 
declaração de ausência da 
mesma;  Comprovacao Renda: 
faltou a entrega do comprovante 
de recebimento de aposentadoria 
da avó e do avô.

81 ANTONIO VICTOR SILVA SAMPAIO 473802
Não entregou a documentação 
para a BIA

82 ANTONIO VITOR AMARANTE LIMA 536302 Documentação incompleta

Formulário Socieconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t67; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de CPF do 
estudante e da mãe; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar;  
Comprovação_moradia_estudant
e: faltou a entrega de declaração 
de moradia compartilhada com 
amigos ou parentes (Declaração 
10)
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83
ANY BEATRIZ PINHEIRO GOMES 
FERREIRA 538686

Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos 0.14-dados_pessoais/t58_id131947

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral

84 ARIANNE CARDOSO CORREIA LIMA 538454 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id129471

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

85 ARTHUR DE FREITAS OLIVEIRA 496188 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id124980;0.16-
comprovacao_renda/t64_id124984

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral. 
Necessário informar e comprovar 
o meio e a renda do sustenta da 
família;  faltou entrega das 
páginas corretas da carteira de 
trabalho de familiar

86 ARTHUR MAIA UCHÔA 535575
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos 0.14-dados_pessoais/t58_id123269

Refazer a Situação Ocupacional 
no Formulário Socioeconômico e 
a Declaração da Situação 
Laborativa e de Renda, de acordo 
com o Relato Familiar.

87 ARTHUR MENEZES DA SILVA 507840 Documentação incompleta
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id84228

Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edtial

88 ARTHUR TORRES BERNARDO 495207 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id147535
;0.15-dados_pessoais/t61_id146536;0.16-
comprovacao_renda/t67_id146540

Declarações não estão 
preenchidas corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas; dados informados 
no Formulário Socioeconomico 
em desarcordo com a Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e de familiar

89 ARTHUR VINICIUS JORGE OLIVEIRA 538934 Documentação incompleta
191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id137665

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital

90 ARTUR KAUAN MARTINS DE MORAIS 508389 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t94_id13677
3

Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda sem a devida 
assinatura da mãe do estudante.

91 AURIANY DE OLIVEIRA NASCIMENTO 538246
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos 0.14-dados_pessoais/t58_id121550

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral
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92
BARBARA BANDEIRA DOS SANTOS 
INACIO 537268 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id83020;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id83025

Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia e de 
endereço não atendem ao edtial; 
Renda Bruta Mensal na 
Declaração de Situação Laborativa 
e de renda em desacordo com o 
exposto no Relato Familiar.

93 BARBARA MARINA SARAIVA PATRICIO 392140 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id128895;0.16-
comprovacao_renda/t64_id128898

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI;Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante e de 
familiar

94 BARUC SOUSA PONTES 484988 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id138377
;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id138378
;0.13-
documentacao_complementar/t94_id13669
2;0.13-
documentacao_complementar/t96_id13669
5

Não enviou o contrato de locação 
completo da moradia e deve ser 
esclarecido quem é responsável 
pelo imóvel onde o estudante 
está morando em Fortaleza; 
Declaração Negativa de Bolsa e de 
outra Graduação devem estar 
atualizadas; Ausência da 
Declaração 01- "Declaração da 
situação laborativa e de renda", 
devidamente assinada por todos 
os membros familiares, acusando 
a renda bruta mensal de cada um 
atualmente; Ausência da CPTS do 
irmão (21 anos) ou da Declaração 
de que não a possui (Declaração 
03)

95 BEATRIZ CARVALHO DA SILVA 538195 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id124505; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id124509

Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios 
(Aposentadoria, pensão, BPC ou 
outros beneficios 
previdenciarios); Comprovacao 
Renda: dados em desacordo com 
o informado no Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral
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96 BEATRIZ CRISTINA PEREIRA CRUZ FELIX 539381 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id90761;0.16-
comprovacao_renda/t64_id90763;.16-
comprovacao_renda/t62_id90762;0.16-
comprovacao_renda/t65_id90764

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF de familiares; 
Comprovacao Renda: faltou a 
entrega da Declaração Única de 
Situação Laboral; Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do irmão; faltou a entrega das 
carteiras de trabalho da mãe e da 
estudante ou declaração de que 
não a possui; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheque do pai e da irmã 
(25 anos)

97 BEATRIZ HELLEN SOUSA GOMES 516452

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

98 BRENA HELLEN MENDES FORTE 501027 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id118391.pdf ;  191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id118392.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas

99 BRENDA CASTRO SILVA 470205 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id139753

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

100 BRENDA PONTE FONSECA 511573 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id139270;0.16-
comprovacao_renda/t67_id139282

Comprovacao Renda: ausência da 
renda da mãe na Declaração da 
Situação Laborativa;Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar

101 BRENDA SOUZA LOURENÇO DO RIO 510975 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id134248;
0.16-comprovacao_renda/t71_id134249

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do irmão, da 
mãe

102 BRENDO PIRES VASCONCELOS 535871
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id14
5952

Composição Familiar não 
corresponde a documentação 
(CPF/RG/Certidão) enviada. 
Refazer formulário 
socioeconômico;
Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital

103 BRENO DE BRITO DAMASCENO 496740
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id136042

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral
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104 BRUNA GOMES COUTO 494003

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

105 BRUNO ANDERSON ARAUJO SOARES 494073 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id98144;0.16-
comprovacao_renda/t63_id98146;0.16-
comprovacao_renda/t67_id98148

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF ou Certidão ou RG 
da irmã (11 anos);Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
da tia; ausência da comprovação 
de renda da família conforme 
solicitado no artigo 12º do Edital 
n.º 03/2022

106 BRUNO AUGUSTO DE SOUSA PORFÍRIO 494499
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id110774
;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id110775
;0.14-dados_pessoais/t58_id110571;0.16-
comprovacao_renda/t64_id110574;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t78_id11057
7;0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id11
0578

 Documentacao Complementar 
Especifica - Declaração não 
preenchida corretamente: 
Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital;Comprovacao 
Renda: dados em desacordo com 
o informado no Formulário 
Socioeconomico/Declaração da 
Situação Laborativa e de Renda; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do 
estudante;
Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital

107 CAIO DE SOUZA FELIX 500055

SE RENOVAÇÃO, ter auferido 
rendimento nulo no semestre 
anterior

108 CAIO MARQUES CORREIA 496545
Indeferimento por mais de um 
motivo

formulário socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id126787;0.16-
comprovacao_renda/t64_id126790

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI;Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho de familiar; ausência de 
justificativa por matrícula em 
2022.1 inferior a 256h
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109 CAIO MATHEUS FERREIRA VIANA 517654
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h Formulário Socioeconômico

 Formulário socioecômico: carga 
horária de matrícula inferior ao 
mínimo

110 CAIO SERAFIM OLIVEIRA 536814 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t71_id142429

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de Imposto de renda 
completo do pai;Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
dos pais

111 CAIO VINICIUS GONCALVES LOPES 428292 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id149992
;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id149993
;0.14-dados_pessoais/t58_id149466;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id14946
9

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante

112 CAMILA DA COSTA SILVA 521282

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

113 CAMILA DA SILVA MOURA 521257 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.13-
documentacao_complementar/t94_id82668

Formulário socioecômico: dados 
em desacordo com o que existe 
no banco de dados, necessidade 
de refazer, de acordo com o Art. 
12º § 1º com o Edital n.º 03/2022;  
Declaração da Situação Laborativa 
e de renda incluir a mãe e a irmã. 
Declaração deve estar 
devidamente assinada (não pode 
assinatura digitada) e conter o 
valor auferido por outras rendas, 
mesmo que não seja por trabalho 
formal ou informal.

114 CAMILA DA SILVA SOARES 535499
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id146794;0.16-
comprovacao_renda/t67_id146797

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral; 
carteira de trabalho do pai não 
está nítida (enviar a carteira de 
trabalho digital) ou 
contracheques do pai dos últimos 
três meses

115 CAMILA DE MEDEIROS FERREIRA 504345
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

116 CARLA EVELYN TORRES DA SILVA 537225 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id132420

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar
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117 CARLOS ANDRE DE SOUSA PAIVA 541996 Documentação incompleta

formulário socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id126853;  0.16-
comprovacao_renda/t67_id1268570.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id12686
0

Comprovacao Renda: faltou 
entregar a Declração 01 - da 
Situação Laborativa e de Renda 
da Família; Comprovacao Moradia 
Familia: comprovante de moradia 
não atende ao edital;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar

118 CARLOS DANIEL DUTRA DO MONTE 542078 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id147395

Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios 
(Aposentadoria, pensão, BPC ou 
outros beneficios 
previdenciarios); faltou 
Declaração 01 - Situação 
Laborativa e de renda da familia

119
CARLOS EDUARDO ALVES SEVERINO 
ROCHA 514526

Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id92779; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id92783

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

120
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DOS 
SANTOS 508247

Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id139107

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral

121 CARLOS HENRIQUE AGUIAR RIBEIRO 538230
Não entregou a documentação 
para a BIA

122 CARLOS HENRIQUE BRAGA SILVA 521410 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id148383;0.16-
comprovacao_renda/t62_id148385;0.16-
comprovacao_renda/t64_id148386;0.16-
comprovacao_renda/t72_id148387

faltou comprovação de renda do 
pai;  faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
da companheira; Formulário 
socioeconômico: dados 
incompletos, necessidade de 
refazer; Declaração da Situação 
Laborativa e de renda incompleta

123 CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES 535693

Renda percapita bruta mensal 
superior ao estabelecido pelo 
PNAES (R$ 1.818,00)
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124 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BEZERRA 474265 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.19-
outros_documentos/t85_id134683;0.14-
dados_pessoais/t58_id134676

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da comprovaçao da 
situação de renda de membros da 
família

125 CARLOS HENRRIKY VIEIRA SOUSA 514128 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t95_id11070
1

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar (prima, 26 anos)

126 CARLOS MATEUS BARROS DOS SANTOS 475573
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h Formulário Socioeconômico

 Formulário socioecômico: carga 
horária de matrícula inferior ao 
mínimo

127 CARLOS MATHEUS DE LIMA FERREIRA 511684
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t67_id135319

revisar comprovação de renda do 
pai

128 CASSIO DENIS UCHOA MESQUITA 508628
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id101835

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração da 
Situação Laborativa e de Renda

129 CELY GRAZIELLY DE LIMA BARACHO 484984 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id141341

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

130 CIBELE DA SILVA PEREIRA 470739 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id132236
;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id132237
;0.14-dados_pessoais/t58_id131849

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital

131 CICERO RAFAEL SANTANA DOS SANTOS 538302 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t67_id86760; 
Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t62_id86757

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar; 
acrescentar informações no 
Relato Familiar; falta CPF do 
estudante

132 CLARICE NASCIMENTO DA SILVA 520337
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id119442;0.16-
comprovacao_renda/t68_id119445;0.16-
comprovacao_renda/t72_id119446;0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id11
9449;0.16-
comprovacao_renda/t62_id119443

Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda incompleta; carteira 
de trabalho dos pais incompleta; 
comprovante de moradia do 
estudante não corresponde ao 
descrito no Relato Familiar; 
ausência do CPF da estudante; 
falta carteira de trabalho da 
estudante ou declaração de que 
não a possui

133 CLARICE PAIVA BEZERRA 538962 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id112905

Ausência da Declaração da 
Situação Laborativa e de Renda 
da Família (Declaração 01)
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134 CLAUDIO MARZIO REBOUCAS FILHO 514257 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t66_id135262

Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios 
(Aposentadoria, pensão, BPC ou 
outros beneficios previdenciarios)

135 CRISLAYNNE NISIA SILVA DE OLIVEIRA 499897 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id133627.pdf; 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id133628.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas

136 CRIS LORRANE SOUZA DE AQUINO 536570 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id86387; 
Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t64_id86390

Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda incompleta;
Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;  faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do mãe ;
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante e do pai

137 DANIELA LIMA GOMES 538148 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t71_id113352

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI

138 DANIEL DANTAS LOPES 484863 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id120811

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e de familiar

139 DANIELE OLIVEIRA DA ROCHA 536138
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico;0.19-
outros_documentos/t85_id127934

Informações incompletas; 
ausência do comprovante de 
recebimento de benefício social

140 DANIEL SILVA MACEDO 537432 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id110908

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar;Comprovacao Renda: 
faltou entrega da comprovaçao 
da situação de renda da mãe

141 DAVID ALBERTO DOS SANTOS 508448 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id141994

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)

142 DEBORAH ARAUJO LEITAO 538850 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id114441

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

143 DEBORA MARIA PATRICIO SOUSA 500037
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h Formulário Socioeconômico

 Formulário socioeconômico: 
carga horária de matrícula inferior 
ao mínimo
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144 DIEGO DANTAS CARDOSO COSTA 493903
Indeferimento por mais de um 
motivo

0.14-dados_pessoais/t58_id145847;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id14585
3;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14585
4;Formulário Socioeconômico

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda;Comprovacao 
Moradia Familia: comprovante de 
moradia não atende ao edital

145 DIEGO DE PAULA FREITAS 538355 Matricula inativa

146 DOUGLAS CHAVES MOURA 515141 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t68_id79658;0.14-
dados_pessoais/t58_id79653

carteira de trabalho do pai 
incompleta;falta Declaração da 
Situação Laborativa e de Renda 
da Família

147 EDERVAN FERREIRA GUILHERME 514367
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

148 EDMAR FERREIRA LIMA NETO 510689 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id111202

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

149 EDNILDO HOLANDA NUNES 539431 Matricula inativa

150 EDUARDO FERREIRA MESQUITA 541090 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id103831

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF 

151 EDUARDO LUKAS ALMEIDA BESERRA 535622 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id116012.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11601
3.pdf

Não apresentou comprovante de 
renda do pai, própria e do irmão

152 ELEN VITORIA NEPOMUCENO ANDRADE 542177 Matricula inativa

153 ELIZA FERREIRA GURGEL 539079 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t66_id145499.pdf

Não paresentou a CTPS de 
nenhum dos membros familiares 
maiores de idade

154 ELIZA TATIELLY DE FREITAS SOUSA 517647 Conclusão de curso de graduação
191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id115396

155 ELLAY RIANA BARROS LINS 540582 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id111216.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t71_id111219.pdf

Não apresenrtou todo o grupo 
familiar; não apresentou CTPS do 
esposo, não apresentou CPF 
próprio

156 ELLEN CAROLINA DE ALMEIDA LIMA 510869 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id135775.pdf
Não apresentou todos os 
contracheques da mãe

157 ELLEN CAROLINE EUFRASIO REBOUCAS 537844 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id121259.pdf
Não apresentou a declaração 
única

158 ELLEN DAYANE DANTAS RODRIGUES 509326 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id83451.pdf ;  191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id83452.pdf

Documentacao Complementar 
Especifica - Declaração não 
preenchida corretamente: 
Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital

159 ELLEN DOS SANTOS MAGALHAES ALVES 515139

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021
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160 ELLIS FERNANDA MONTEIRO DA COSTA 537619

Renda percapita bruta mensal 
superior ao estabelecido pelo 
PNAES (R$ 1.818,00) 0.16-comprovacao_renda/t65_id135389.pdf contracheques da candidata

161 EMANOEL EMERSON ARAUJO DE SOUSA 540413
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id105885.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id105886.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t63_id105887.pdf;  

documentação não esclarece 
quais são os membros da familia, 
quais trabalham, quais são 
menores de idade. Deve ser 
entreguie documentação 
conforme edital

162 EMANUELLE DO NASCIMENTO LIMA 521283 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t63_id132687.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id132689.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id132690.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id132692.pdf

documento pendente de vários 
componentes famiiares

163 EMELY BIANCA DOS SANTOS BARBOSA 508413 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id98153.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id98155.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id98156.pdf

Documento de renda da 
estudante e de sua mãe 
incompleta; não apresentação 
declaração única

164 EMILE RAVELE LIMA MILFONT 510591 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id144475.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t63_id144477.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id144478.pdf

componentes familiares faltando 
no formulário; falta documento 
de renda da estudante;

165
ENALLY DE APARECIDA PANTOJA 
ESQUERDO 539014 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id130825.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id130827.pdf; 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id13
0830.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante e de 
familiar (mãe); Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheque de familiar - irmã - 
(deve ser entregue referente a  
três meses);  
Comprovação_moradia_estudant
e: declaração entregue não condiz 
com o que a estudante afirmou 
no formulário socioeconômico, 
assim,  faltou a declaração de 
despesas com moradia; faltou 
ainda comprovante de endereço 
da moradia_estudante

166 ENYA LUDMILLA VASCONCELOS ALMEIDA 520374 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id99344.
pdf; 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id99
346.pdf

Comprovacao Moradia Familia: 
declaração de despesas com 
moradia deve ser assinada pelo 
responsável pelo imóvel.

167 ERIC DUARTE ARAUJO 509957 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id95586.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante
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168 ERICK FELICIO ANDRADE RODRIGUES 536319 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id79132.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id79133.pdf;  0.16-
comprovacao_renda/t71_id79134.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF de 
familiares;

169 ERICK GARCIA MEDEIROS 521256 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id12200
6.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id122004.pdf

Estudante, no formulário 
socioeconômico relatou que a 
moradia era própria com 
comprovação de titularidade. Que 
inclusive pagava IPTU. Anexar 
documentação correta: contrato 
de compra e venda, IPTU 2022 ou 
explicar melhor a divergência; e 
Estudante relata que mãe recebe 
benefício do governo devido ao 
falecimento do pai. Será pensão 
por morte? Conforme edital, 
precisa anexar: Comprovantes de 
pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos 
meses,
obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas 
eletrônicos). (Não serão aceitos 
extratos bancários).

170
ÉRIKA CAROLINNE SANTOS PEIXOTO 
SILVA 520239 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t66_id139281.pdf

Estudante anexou comprovante 
de saque. Conforme edital, 
precisa anexar: Comprovantes de 
pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos 
meses, obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas 
eletrônicos). (Não serão aceitos 
extratos bancários).

171 ERIKA NECO MOTA 519296 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id109009
.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id108830.pdf

Estudante informa que era 
estagiária. Precisa entregar 
documentação formal de período 
do término do estágio; e Faltou a 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) física ou 
digital da candidata e 
comprovação de término do 
estágio.
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172 ERIK ELVIS BARROS DE OLIVEIRA 537084 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id87134.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t66_id87135.pdf

Falta página do contrato de 
trabalho da carteira de trabalho 
da mãe do estudante (Maria 
Raquel), anexou a página Registro 
de profissões regulamentadas; e 
Falta comprovante de pagamento 
de benefício da tia-avó referente 
a um dos três últimos meses,
obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas
eletrônicos). (Não serão aceitos 
extratos bancários).

173 ERIK OLIVEIRA DE SOUSA 535884
Não entregou a documentação 
para a BIA

174 ERLANO DANTAS DE SOUSA 520324 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id135287
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id135288
.pdf

Declaração negativa de bolsa e 
estágio não assinada; Declaração 
de não possuir outra graduação 
não assinada.

175 ESAU LIMA BRASILINO DE FREITAS 535778 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t72_id115555.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11555
6.pdf

Falta carteira de trabalho física ou 
digital da mãe; Comprovante de 
endereço da moradia atual.

176 ESTERPHANIE DOS SANTOS MARTINS 495027 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id149168.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id149169.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e de familiar

177 ESTHER GONCALVES LASALA 496908
Não entregou a documentação 
para a BIA

178 EVA FURTADO DE SOUSA 537224 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id12638
3.pdf

Estudante relatou que reside há 3 
meses na CEPAN, anexar 
documento de moradia, se 
possível declaração da instituição.

179 EVERTON DA SILVA PEREIRA 508909
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

180 EVILANE DO NASCIMENTO MONTEIRO 483210
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos Formulário Socioeconômico

Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (Faltou inserir o irmão 
Everton no item 5 - Composição 
Familiar)

181 EZEQUIEL ARAUJO VIEIRA 539869
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id139680
.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id119261.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; e estudante afirma 
que é bolsista da prefeitura de 
Fortaleza



Página 21 de 

182 EZEQUIEL DE MESQUITA GOMES 535928 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t65_id91953.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id91954.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses); 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

183 FABIANE SOUSA NOBRE 514760 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id137993.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(irmã)

184 FABIANO LUCAS AQUINO LIMA 537948
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id117854.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id117855.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11785
6.pdf 

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (relato familiar em 
branco e informa ser trabalhador 
assalariado); Dados Pessoais: não 
entregou a Declaração Unica de 
Situação Laboral, nem CPF;  
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e da rescisão de 
contrato de trabalho e 
contracheques dos últimos 3 
meses (dez, jan, fev); 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço

185 FABIO JORGE PINHEIRO 537122 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id114019.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

186 FABRICIO ERICK SANTOS DE SOUSA 536133 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id148503.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

187 FATIANA FERREIRA DE PINHO 399744
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

Documentacao Complementar 
Específica - Certificado dos EU

188 FAUZIANY DA SILVA CHAGAS 493567 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t65_id128520.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id12852
2.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses); 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edital (casa alugada)

189 FELIPE DE SOUSA LIMA 515050

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

190 FELIPE MATEUS ALVES DA SILVA 535749 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id112805.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(mãe)
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191 FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 537431
Não entregou a documentação 
para a BIA

192
FERNANDA OLIVEIRA DOS REIS DE 
ALMEIDA 540711 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id123212.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t71_id123214.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de documentação 
correta de MEI ou empresária 
(mãe)

193 FERNANDA STEPHANIA PERES MARQUES 484917 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t66_id139266.pdf
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho da estudante

194 FERNANDA TELES DA COSTA 511359 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id104355.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar (pai)

195
FERNANDO ALEXANDRE DE SOUSA 
ABREU 509137

Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos Formulário Socioeconômico

 Formulário socioeconômico: 
dados em desacordo com o que 
existe no banco de dados, 
necessidade de refazer (Entregou 
no ano passado documentação de 
moradia própria com 
comprovação de titularidade e no 
formulário online informou 
própria sem comprovação de 
titualridade)

196 FERNANDO ALVES DA SILVA 515253 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id146724.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

197
FERNANDO PAULO BARBOSA 
SERRADEIRA CABRAL 537413 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id84632.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer - composição familiar 
incompleta (acrescentar Lorenzo 
no item 5 - Composição familiar); 
Comprovacao Renda: carteira de 
trabalho da mãe contrato de 
trabalho em aberto.

198 FILIPE ROQUE SEVERIANO DE SOUZA 538950 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (anexou documentação 
do pai e não o incluiu na 
composição familiar - item 5). 
Estudante considera a mãe ou o 
pai como membro da família de 
origem. Se for o pai, incluí-lo na 
composição, se for a mãe, incluí-
la na composição familiar e 
anexar documentação de renda 
da mãe.
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199 FLAVIA TEREZA LAVOR TORRES 497486 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id111663.pdf ;
191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id111827
.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:  
declaração negativa de bolsa e 
estágio não assinada; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia, casa 
cedida ou própria sem 
comprovação de titularidade? 
(informou no formulário 
socioeconômico casa cedida e 
anexou declaração de moradia 
própria sem comprovação de 
titularidade); Comprovaçao de 
renda: faltou extrato do Auxílio 
Brasil

200 FRANCISCA ERICA MENEZES DA SILVA 475550 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id147269.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id147270.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e de familiar

201 FRANCISCA FLAVIANA MIRANDA XAVIER 478904 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id113589.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id113592.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id11359
5.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados em desacordo com a 
documentação anexada e relato 
familiar, necessidade de refazer; 
Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do 
estudante; Comprovacao Moradia 
Familia: comprovante de moradia 
divergente do informado no 
formulário socioeconômico

202 FRANCISCA HELENA DA SILVA SOARES 535551 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id80176.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF de familiares;  
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar

203 FRANCISCA NICOLLE CHRISTINA TEIXEIRA 521349 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id88907.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar - pai (deve ser entregue 
referente a  três meses)

204
FRANCISCA RAQUEL EDUARDO DOS 
SANTOS 384723

Matrícula em carga horária 
inferior a 256h
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205 FRANCISCO DANIEL DA SILVA BARBOSA 501667 Documentação incompleta

Documentação específica: 
entrega incompleta da 
documentação específica ( 
Declaração negativa de 
graduação);  Documentacao 
Complementar Específica - 
Certificado dos EU

206
FRANCISCO EDENILSON SEVERINO 
UCHOA 538679 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id139518
.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t68_id139157.pdf; 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id13
9160.pdf

 Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral (não assinada 
pelos pais); Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar (mãe) e extrato do 
Auxílio  Brasil, visto ser a única 
renda, mesmo sendo 
trabalhadores rurais;  
Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital (trazer 
comprovante de moradia alugada 
em Fortaleza)

207 FRANCISCO ENERSON ROSEIRA SILVA 537048 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id117284.pdf; 

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (refazer item 5 - 
composição familiar, informações 
incorretas);  Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral (faltou incluir a si mesmo 
e informar renda da mãe); 

208 FRANCISCO HELDER FELIX BEZERRA 536368 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id92385.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados em desacordo com o que 
anexou na documentação, 
necessidade de refazer (no 
formulario está moradia cedida e 
anexou declaração de moradia 
sem comprovação de 
titularidade); Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho de familiar (mãe) e 
extrato do Auxílio Brasil;  
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante
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209 FRANCISCO HELTON CARNEIRO SOARES 540963 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id133049.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id133052.pdf

 Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral (renda da 
irmã);  Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho de familiar (mãe e 
irmã)

210 FRANCISCO HIAGO BARBOSA QUINTO 473959 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id101856.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e irmão

211 FRANCISCO HITALO TEIXEIRA BRAGA 538318 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id118124.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id118127.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id11812
9.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho de familiar (mae); 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(pai); Comprovacao Moradia 
Familia: comprovante de moradia 
não atende ao edtial 
(comprovante de moradia de 
onde o pai reside)

212 FRANCISCO JARDEL DE AGUIAR MATOS 470047 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id104259
.pdf; 0.16-comprovacao_renda/t66_id92612.
pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id92613.
pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id92614.
pdf 

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas (declaração negativa 
de bolsa e estágio); Comprovacao 
Renda: faltou entrega da 
comprovaçao da situação de 
renda atualizada da mãe; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço e 
declaração desatualizados (data a 
mais de 3 meses) 
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213 FRANCISCO JONAS FERREIRA SILVA 537684 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id126385.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id126388.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (composição familiar 
incompleta);  Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral (Não assinada); 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar

214
FRANCISCO JUSCELINO DE SOUZA DOS 
ANJOS 520124 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13976
4.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13976
5.pdf

Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço e de 
situação de moradia da família de 
origem

215 FRANCISCO LEONARDO ARAUJO JESUINO 496741 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id107533.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante 

216 FRANCISCO LIAN DE SOUSA LIMA 540251 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id106854.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t63_id106856.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id106857.pdf

 Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral (não informa 
renda média mensal da família); 
Comprovacao Renda: Certidão de 
nascimento do primo ilegível; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(tia Aldiane); Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheques do estudante e de 
familiar (tia Geane) 

217 FRANCISCO MATHEUS DO NASCIMENTO 509524 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id105774.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id10577
9.pdf; 0.19-
outros_documentos/t85_id105781.pdf

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edital (comprovante de 
financiamento por meio do 
Programa MCMV); Comprovação 
Renda: Caso receba o Auxílio 
Brasil, anexar extrato contendo o 
valor do benefício
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218 FRANCISCO PINHEIRO COSTA JUNIOR 482475
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id95603.pdf  191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id95604.pdf

219
FRANCISCO RIKELVEM MATEUS 
LAURINDO 538903 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id88316.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(mãe) e extrato do Auxílio Brasil

220 FRANCISCO ROBSON PAULINO CRUZ 537633 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id129740.pdf

 Dados Pessoais: Questionário 
Socioeconômico em 
desconformidade (informa viver 
em união estável e viver com 1 
filho e descrição da composição 
familiar e relato informa viver 
sozinho); Dados Pessoais: não 
entregou a Declaração Unica de 
Situação Laboral e renda

221 FRANCISCO ROMULO ALVES COUTINHO 539083 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.19-
outros_documentos/t85_id129537.pdf; 
documentação específica sem campo

Comprovação Renda: extrato de 
recebimento do Auxílio Brasil 
contendo valor do benefício; Não 
apareceu campo das declarações 
específicas para a Bolsa de 
Iniciação Acadêmica: declaração 
negativa de bolsa e declaração de 
não conclusão de curso de 
graduação

222 FRANCISCO SAMUEL SANTANA GAMA 535777 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t71_id111671.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI

223 FRANCISCO SAVIO FREITAS DE SOUSA 520172 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id130824
.pdf; 0.14-dados_pessoais/t58_id130387.pdf; 
0.19-outros_documentos/t85_id130393.pdf 

 Formulário socioeconômico: 
carga horária de matrícula inferior 
ao mínimo;  Formulário 
socioeconômico: dados 
incompletos, necessidade de 
refazer;  Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da comprovaçao 
da situação de renda da família 
(extrato dos auxílios recebidos 
pelo Governo); 
Comprovação_moradia_estudant
e: não informada

224
FRANCISCO TOBIAS DE FARIAS 
VASCONCELOS 537500 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id99163.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante
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225
FRANCISCO VALDEMIR LEANDRO 
BARROSO 470798

Possível concludente no 
semestre 2022.1

226 FRANCISCO WELLINGTON SILVA MATOS 428978 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id94002.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

227 FRANCISCO WILTON PEREIRA LIMA 508586 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id135496.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t68_id135501.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral (informa 
trabalho informal e na declaração 
coloca desemprego dos pais); 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

228 FREDERICO ALMEIDA MUNIZ 536841 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id121875.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar -mãe (deve ser entregue 
referente a  três meses)

229 GABRIELA ARAUJO ALVES DOS SANTOS 537358 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id113567.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral

230 GABRIELA BORGES DA SILVA 537792 Matricula inativa

231 GABRIELA DAMASCENO DESSAUNE 484983 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id121672
.pdf

Declaração inserida 
incorretamente (inseriu 
declaração 16). Enviar a 
declaração 15 - Declaração de 
bolsa e estágio. REU

232 GABRIELA FALCÃO DA SILVA 512151 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id108457.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id108458.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id108459.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10846
0.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id10846
1.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer (preenche como 
independente financeira apenas 
por não residir mais com a família 
de origem em virtude da UFC, 
contudo não tem renda própria e 
os gastos são pagos pela mãe) 
Refazer toda a inscrição!!! Dados 
Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF de 
familiares; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da comprovaçao 
da situação de renda de todos os 
membros da família; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edital
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233 GABRIEL ANTONIO BEZERRA DA CUNHA 540986 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id125117.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id125118.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id125120.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id125121.pdf

Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de CPF de familiar 
(irmã); Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho de familiar; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)

234 GABRIELA REGINA FEIJAO DA SILVA 432178 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13748
2.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer;  Formulário 
socioeconômico: carga horária de 
matrícula inferior ao mínimo; 
Comprovacao Moradia Familia: 
cedida ou própria sem 
comprovação de titularidade?

235 GABRIEL DA SILVA ROCHA 536221 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id100457.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

236 GABRIELE SOUSA DOS SANTOS 540181 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id146060.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id146066.pdf

Dados Pessoais: Declaração Unica 
de Situação Laboral e renda
(arquivo ilegível); Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheque da estudante, 
mesmo pedidno demissão em 
março (deve ser entregue 
referente a  três meses)

237 GABRIEL JULIO SOARES 511032 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id101409.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id101410.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id101411.pdf 

 Formulário socioeconômico: 
dados inconsistentes, 
necessidade de refazer; Dados 
Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral (não 
assinada); Comprovacao Renda: 
faltou entrega correta do CPF do 
estudante; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante
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238 GABRIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA 508829 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id91123.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar - pai e irmão (deve ser 
entregue referente a  três meses)

239
GABRIELLY STEPHANY HONORATO 
FERREIRA 538500 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id104542.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id104544.pdf; 
0.19-outros_documentos/t85_id104547.pdf 

 Formulário socioeconômico: 
especificar melhor valor da renda 
mensal, necessidade de refazer; 
Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: carteira de 
trabalho de familiar (mãe) com 3 
contratos em aberto e extrato do 
auxílio brasil

240 GABRIEL TAVEIRA 537628 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id83412.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

241 GABRIELY VICTORIA LEME DE MESQUITA 516454 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id93554.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar - companheiro (deve ser 
entregue referente a  três meses)

242 GESIEL DA SILVA GONCALVES 493560 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id109441.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id109444.pdf 

Formulário Socioeconômico e 
Dados Pessoais: informações 
inconsistentes da Declaração 
Unica de Situação Laboral e do 
Relato Familiar (renda da tia de 
trabalho informal); Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante

243
GESSYCA VITORIA ALBUQUERQUE DE 
QUEIROZ 471309

Excedido o limite de concessões 
da Bolsa

244 GICELIO DAVI BARROSO TORRES 508907
Indeferimento por mais de um 
motivo

245
GILLIANE PIMENTEL DE ARAUJO 
DOMINGOS 539140 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id89895.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer relato familiar com 
maiores informações; Dados 
Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral

246 GIOSUE DE SOUSA DA SILVA 470756 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id89762.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id89766.pdf

Formulário Socioeconômico com 
dados inconsistentes da ocupação 
da mãe; Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de documentação 
correta de Empresário (mãe)
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247 GIOVANA LOPES LIMA 494364 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id118706.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e de familiar

248 GIOVANA VITORIA FEITOSA SILVA 519288 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id125264.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

249 GIOVANNA PINHEIRO DA SILVA 541736 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id134124
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id134125
.pdf; 0.14-dados_pessoais/t58_id132389.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id132393.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id132394.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13239
5.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13239
6.pdf; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id13
2397.pdf

Documentação específica: 
entrega incorreta da 
documentação específica; Dados 
Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante e de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de comprovante de 
recebimento de seguro 
desemprego (valor e parcelas); 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço 
desatualizado; Comprovacao 
Moradia Familia: comprovante de 
moradia não atende ao edital; 
Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital

250 GIOVANNI ELSON RAFAEL DE SOUZA 470323
Indeferimento por mais de um 
motivo 0.16-comprovacao_renda/t64_id126460.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

251 GISELE ARAUJO FERREIRA 509364 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id92139.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e de familiar

252 GISÉLIA OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUES 508791 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id122332.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id122333.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheque de familiar (deve 
ser entregue referente a  três 
meses)

253 GISLAINE MELO BRAGA 538865 Matricula inativa

254 GISLANNY CARNEIRO DE ARAUJO 537134 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id138372.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13837
3.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13837
4.pdf; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id13
8375.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados em desacordo com a 
documentação anexada, 
necessidade de refazer e se 
preciso, anexar odcumentação 
correta (parte moradia); 
Comprovação Renda: contrato de 
trabalho em aberto da mãe 
(justificar)
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255 GISLANY QUEIROZ SALES 521362 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t67_id107365.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t71_id107366.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar (mae); Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
documentação correta de MEI

256 GIZELY LARISSA ALVES REBOUCAS 511327 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id115903.pdf

257 GLEICIANE FERREIRA DE CASTRO 509379 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer - inserir filho na 
composição familiar

258 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 536296 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id133674.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13367
9.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13367
9.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id13368
0.pdf

 Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral - faltou 
assinatura dos membros da 
família; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de contracheque 
de familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses); 
Comprovacao Moradia Familia: 
faltou comprovante de endereço; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de aluguel.

259 GUILHERME RODRIGUES LIMA 539007 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id118380.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id118383.pdf

 Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral - faltou 
assinatura dos membros da 
família; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de contracheque 
de familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses);

260 GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 536106 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id145715.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id145716.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar (pai);  Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de 
contracheque de familiar (deve 
ser entregue referente a  três 
meses)

261 GUSTAVO MOZART LIMA PINHEIRO 508827
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa
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262
GUTEMBERG MALGACO GOMES DA 
SILVA 539737 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id146038.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t62_id146040.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t63_id146041.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id146042.pdf

CPTS do estudante e do irmão 
que tem trabalho informal, 
declaração unica laboral de 
renda, documentos de 
identificação de algns membros 
da familia.

263 HAYSSA ALLANA MENEZES DE AQUINO 499753 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id142296.pdf
contra cheque de mais dois 
mesesdo principal provendor

264 HEDERSON LOPES SAMPAIO 511191
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos Formulário Socioeconômico

No formulário socioeconômico o 
estudante declara que a mãe e 
cozinheira autonôma, porém, no 
contrato de compra e venda do 
imóvel é informado que a mesma 
é comerciante. Por favor, 
esclarecer.

265 HELEN POLICARPO MOURA 508849 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id84174.pdf

A declaração deve ser assinada 
por todos os membros da família, 
inclusive a candidata. No 
documento entregue, não há 
assinatura da Candidata. Alguns 
contratos apresentados na 
Carteira de Trabalho da Mãe 
constam com vinculo aberto,
embora tenha sido declarado que 
a mesma está desempregada. Por 
gentileza, esclarecer. a imagem 
do documento deve ser 
apresentada por completo.

266 HÉLLEN DE OLIVEIRA ROSA 538518 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id144045.pdf

Não apresentou a página de 
contrato, com a comprovação de 
não haver registro, conforme o 
Edital 03/2022: carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) física:Para quem nunca 
teve a carteira assinada: cópia da 
CTPS iniciando da página da foto

267
HENRIQUE ALESSIO ESTEVES 
DAMASCENO CABRAL 501137 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id105227
.pdf, 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id105228
.pdf, 0.14-dados_pessoais/t58_id93103.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id93105.pdf

Ctps do estudante ( página em 
branco), declaração laboral, 
documentação específica da 
bolsa.

268 HENRIQUE COUTINHO DE SOUSA 509763
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa Formulário Socioeconômico 

- consta no referido documento a 
informação de que o estudante 
possui renda formal (critério de 
indeferimento de acordo com o 
Edital).
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269 HERICA DE CASTRO RODRIGUES 535500 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id138322.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e de familiar

270 HERISONG SWITZ MOREIRA TORRES 414234
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id135189.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t69_id135193.pdf

1.Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; 2.Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral; 3. Comprovacao Renda: 
faltou entrega da declaração de 
independência financeira do 
estudante, com a respectiva 
comprovação da forma de 
sustento para custos pessoais e 
acadêmicos.

271 HUGO CARLOS DA SILVA 512249 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id127706.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id127707.pdf

Página da carteira de trabalho do 
candidato e seu padrasto

272 IACHINA KEZIA ALVES SANGUINETTI 539396 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t67_id115754.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11575
5.pdf

Página da carteira de trabalho da 
candidata e sua mãe

273 IAGO RUAN CARDOSO DA SILVA 510676 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;
dados_pessoais/t58_id149798.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id149800.pdf

191.9-
documentacao_especifica_bia/t4
5_id150038.pdf; 191.9 
documentacao_especifica_bia/t4
6_id150039.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id14980
0.pdf; 0.14-

274 IANDRA KESSIA DE BRITO MESQUITA 538130 Documentação incompleta

Formulário socioeconomico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id112081.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id112084.pdf

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
DO AUXXÍLIO bRASIL E DE 
DECLARAÇÃO DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA FAMILIAR

275 IAN LEVY SILVA PROCOPIO 537185 Matricula inativa Matrícula cancelada

276 IARA DOS SANTOS PAZ 510096 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios  -    
Formulário sócioeconômico 
completo, mas faltou enviar 
renda atualizada: extrato 
bancário ou outro documento 
com o valor do benefício Auxílio 
Brasil de um dos últimos 3 meses.

277 IARLA MARIA DE SOUSA 538216 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t65_id146942.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id14694
4.pdf

Não paresentou os contracheques 
do pai, e adeclaração de moradia 
não corresponde as ações 
apresentadas.
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278 IASMIM DA SILVA MEDEIROS 509741 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t95_id93682.
pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a três meses).

279 IASMIN DE LIMA TEIXEIRA 536739 Matricula inativa Matrícula Cancelada

280 IGOR DA SILVA ROMAO 520222 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t66_id81697.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id81699.
pdf; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id81
700.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id81859.
pdf

Declaração de moradia sem 
titularidade em branco e não 
entrega da documentação de 
renda da tia correta

281 INARALICE FONTENELE LEAO BATISTA 509782 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico 

Documentação específica: não 
entrega da documentação 
específica da BIA. Obs: Formulário 
sócioeconômico completo.

282 INGRID MARIA FORTALEZA PASSOS 538123 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id143514.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id143515.pdf

Não apresentou a comprovação 
de renda prÓPRIA ( CTPS) e renda 
do irmão assalariado 

283 INGRID SENA DE ANDRADE 511753
Indeferimento por mais de um 
motivo

0.13-
documentacao_complementar/t94_id14575
4.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral - especificar 
renda/sustento; Comprovação de 
Renda: faltou entrega de 
qualquer comprovação de 
renda/sustento da família, 
podendo ser doações de terceiros 
ou benefícios sociais (exemplo: 
Auxílio Brasil), entre outros 

284
ISAAC NYCOLAS VASCONCELOS DO 
NASCIMENTO 537089 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t63_id98442.pdf

Não apresentação contra-cheque 
dos pais

285
ISABEL CLOTILDE ROLIM RODRIGUES 
NETA 542141 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico, 0.14-
dados_pessoais/t58_id130365.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t63_id130367.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id130368.pdf

Formulário socioecnomico com 
incosistencia, não apresentou 
declaração unica laboral de 
renda, não apresentou co´pia de 
contrato de trabalho de familiar.

286 ISABELI HANNA CARNEIRO LIMA 511782 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id119152.pdf

Dados do formulário 
soceioconomico sem 
conformidade com relato; não 
apresentou declaração unica da 
situação laboral

287 ISMAEL MARTINS MATOS 520132
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos Formulário Socioeconômico informações sobre renda
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288 ISMAEL QUEIROZ DA SILVA 495701 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico 

Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios/renda  
-   Formulário sócioeconômico 
está completo, mas faltou enviar 
renda atualizada, ou seja, extrato 
bancário ou outro documento 
com o valor do benefício Auxílio 
Brasil de um dos últimos 3 meses; 
e do trabalho informal do pai 
(declarado no formulário), enviar 
a declaração única (declaração 
01) com o valor médio dos 
últimos 03 meses.

289 ISMAEL VITOR DA SILVA MESQUITA 539860 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id117240.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id117243.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11724
4.pdf;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id11724
5.pdf

Declaração unica sem assinaturas, 
não paresentou CTPS de nenhum 
membro familiar, contrato de 
compra e venda de imovel 
incompleto, não apresentou 
conta de energia

290 ITALLO MOREIRA FERNANDES 472066 Desistente do processo seletivo

291 ITALO DA COSTA SILVA 507998
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

292 ITALO RHUAN SOUSA QUEIROZ 539349
Não entregou a documentação 
para a BIA

293 IVANEUDO RODRIGUES GOMES VIEIRA 507914 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id134283.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t71_id134286.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13428
7.pdf

Faltou comprovante CTPS do 
estudante, declaração unica de 
ocupação e renda, declarar 
titularidade da conta de energia

294 IZAK HEDDER SOUSA GOMES 539617 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id145653.pdf

Não entregou carteira de trabalho 
de tres membros da família e 
formulário socioeconomico com 
erro

295 JACKSON BRAGA DA SILVA 535860 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id118715.pdf contracheque desatualizado

296 JAMILE MARIA DA SILVA DOS SANTOS 511975
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.9-
documentacao_especifica_bia/t93_id134871
.pdf e Formulário sócioeconômico (não 
enviou justificativa para matrícula em carga 
horária inferior a 256h, conforme edital)

Faltou a justificativa da matrícula 
em carga horária inferiror a 256h. 
Indeferimento também por ter 
excedido o limite de concessões 
da Bolsa.

297 JAMILI RODRIGUES DOS SANTOS 517144 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id149461.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id149462.pdf

Não apresentou o comprovante 
de renda do irmão, e a faltaram 
dois contrecheques da mãe

298 JAMYLE LAYLA DOS SANTOS TELES 538102
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t78_id12429
4.pdf

Não foi posível identicar que o 
documento entregue se trata de 
um financiamento de imóvel
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299 JANETE DA SILVEIRA WILKE 541840
Não entregou a documentação 
para a BIA

300 JARDEL DE ARAUJO MARTINS 540273 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id140974.pdf falta CPTS do estudante

301 JEAN DE SOUSA MOREIRA 501113
Indeferimento por mais de um 
motivo

Faltou certificado de participação 
nos EU; 

302 JEAN PAUL DA CONCEICAO ARAUJO 478894 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id106051.pdf
Não incluiu a mãe na declaração 
unica

303 JEAN SOUSA PINTO 539316 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t72_id136424.pdf; 
191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id139081
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id139082
.pdf

pagína da contrato da CPTS da 
mãe; declarações especificas com 
assinatura errada

304 JENIFER SOUZA DE MOURA REGIS 509340 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id135376.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id135377.pdf

falta apresentar toda a 
documentação dos familiares

305 JERFFESON HERIC ARAUJO NUNES 537883 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id148424.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id148426.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id14842
8.pdf; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id14
8429.pdf

necessidade de incluir o auxílio 
Brasil na renda familiar; 
declaração de moradia do 
estudante em branco; 
necessidade de esclarer sobre o 
titularidade de moradia

306 JESSICA LOIOLA VIEIRA 510592 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id124054.pdf

Faltou certificado de participação 
nos EU

307 JHERMESSON SANTOS HILARIO 509273 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id120423.pdf renda divergente

308 JOACI PEREIRA DE MORAIS NETO 537934 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id82996.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id82999.
pdf

comprovante de endereço da 
familia não foi entregue, 
estudante não apresentou renda 
própria

309 JOAO ARLESON DA SILVA MORAIS 538311 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id129136.pdf CTPS do estudante

310 JOAO ARTUR MAGALHAES ALEXANDRE 536447 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id105367.pdf
Não assinatura dos formulários 
socioeconômicos

311 JOAO CLEITON SILVA MATOS 512115 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t94_id98367.
pdf

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital - A Declaração 
Única da situação laborativa e 
renda da família (declaração 01) 
parece ter sido preenchida e 
assinada pela mesma pessoa. De 
acordo com o Edital, cada 
membro familiar deve assinar se 
responsabilizando pelas 
informações.
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312 JOAO DAVI TABOSA CRUZ 538811 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t68_id90539.pdf

1. Não foi apresentada  a página 
de contrato de trabalho da 
Carteira de trabalho do 
componente familiar Francisca 
Joelma Tabosa Cruz e José 
Vladimir Martins da Cruz.

313 JOAO EDUARDO DE LIMA NETO 508401
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id91080.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id91081.pdf

314 JOAO FELIPE BEZERRA DE SOUZA 535469 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id13572
6.pdf

Comprovação_moradia_estudant
e: declaração de moradia sem 
comprovação de titularidade 
assinada pelo estudante, deveria 
ser assinada pelo declarante

315 JOAO GABRIEL VIEIRA NUNES 536526 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id120618.pdf0.16-
comprovacao_renda/t62_id120619.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF do 
estudante;

316 JOAO GUILHERME ALMEIDA BULCAO 535965 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id111679.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral

317 JOAO GUSTAVO DE SOUSA BATISTA 539214 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id134010.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id134013.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou a entrega do comprovante 
de recebimento de benefícios 
(Aposentadoria, pensão, BPC ou 
outros beneficios previdenciarios)

318 JOAO GUSTAVO IRINEU BRAGA 538609 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id111238.pdf;
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id11
1242.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho; 
Comprovação_moradia_estudant
e: faltou a entrega do 
comprovante de endereço
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319 JOAO IAGO UCHOA DA SILVA 508551
Indeferimento por mais de um 
motivo

0.16-comprovacao_renda/t73_id96033.pdf; 
Formulário Socioeconômico

  Formulário socioeconômico: 
carga horária de matrícula inferior 
ao mínimo e necessidade de 
esclarecer algumas informações 
descritas no Portal do discente na 
justificativa de recusa do 
documento. Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do estudante

320 JOAO IGOR ALMEIDA GOMES 538294 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id112399.pdf

Comprovacao Renda: os 
contracheques devem ser 
referente aos últimos três meses 
(dezembro/21, janeiro e 
fevereiro/22 ou janeiro,fevereiro 
e março/2022

321 JOAO MOREIRA SOUTO NETO 538729 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id93237.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

322 JOAO PAULO BANDEIRA DA SILVA 515039 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id104540
.pdf

Declaração negativa de graduação 
com assinatura digitada

323 JOAO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS 509563 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id122327
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id122328
.pdf; 0.16-comprovacao_renda/t64_id98792.
pdf; 0.16-comprovacao_renda/t65_id98793.
pdf    

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante e de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de contracheque 
de familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses); 
Comprovacao Renda: faltou a 
entrega do comprovante de 
recebimento de benefícios 
(Aposentadoria, pensão, BPC ou 
outros beneficios previdenciarios)

324 JOAO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA 540726 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t62_id129734.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id12973
7.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante e de 
familiares; Falou a entrega de 
comprovação de moradia do 
estudante
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325 JOAO PEDRO OLIVEIRA LISBOA 536523 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id90979.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t65_id90984.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)

326 JOAO PEDRO PEIXOTO SILVA 471832
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

327 JOAO PEDRO RODRIGUES CAVALCANTE 520327 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id145608
.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas

328 JOAO RODRIGO ARNAUD DA CRUZ 495316

Renda percapita bruta mensal 
superior ao estabelecido pelo 
PNAES (R$ 1.818,00)

329 JOÃO VASCONCELOS DE ARAÚJO 520083 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t62_id114527.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id114528.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de CPF do 
estudante; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante; faltou a 
comprovação do valor da pensão 
recebida

330 JOAO VICTOR CAVALCANTE MAIA ALVES 535662
Não entregou a documentação 
para a BIA

331 JOAO VICTOR DA SILVA COELHO 475955 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id147235.pdf;0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id14
7241.pdf

 Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, necessidade 
de refazer; Faltou Declaração 
Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos (DECORE) 
devidamente; Faltou a entrega do 
comprovante de endereço da 
moradia do estudante
atualizada, dos últimos 3 meses, 
dentro do prazo de validade, 
constando rendimentos e retirada 
de lucros, numerada e assinada 
por contador inscrito no CRC; 
Faltou a entrega da carteira de 
trabalho do estudante.
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332 JOAO VICTOR DE CERQUEIRA HOLANDA 496442 Documentação incompleta

Formulá; rio Socioeconômico0.16-
comprovacao_renda/t64_id106378.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id10638
0.pdf

Dados incompletos, necessidade 
de refazer; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante e de 
familiar; Comprovacao Moradia 
Familia: Declaração de imóvel 
sem comprovação de titularidade 
em branco

333 JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA 515033 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id90143.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t65_id90144.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou a entrega do comprovante 
de recebimento de Aposentadoria 
do pai

334 JOAO VICTOR HENRIQUE MOREIRA 537973 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id137802.pdf

Comprovacao Renda: entregar a 
carteira de trabalho digital 
completa

335 JOAO VICTOR TAVARES ESTEVES 512373 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t65_id134120.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id134121.pdf

Estudante se declara MEI, asim 
como a irmã menor de idade, e 
não apresentou documentação 
comprobatória

336 JOAO VICTOR TEMOTEO ROCHA 538744 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id110183.pdf
A genitora apresentou só um 
contracheque

337 JOAQUIM DOS SANTOS BATISTA NETO 514127 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t62_id93268.pdf

Formulário socioeconomico com 
erros na parte de moradia e não 
apresentou nenhhuma carteira de 
trabalho

338 JOAQUIM SILVA DE OLIVEIRA 493431
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico; 0.14-
dados_pessoais/t58_id107084.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id107086.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id10708
8.pdf 

formulário socioecnomico com 
incorformidade, renda não 
esclarecida, documentação de 
renda do estudante não 
apresentada, declaração unica 
não apresentada.

339 JOCELIO CARVALHO DE FREITAS 516119 Desistente do processo seletivo

340 JOEL LEVY DA SILVA PEREIRA 521409 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id148001
.pdf;0.14-dados_pessoais/t58_id145976.pdf Documentos não forama ssinados

341 JOHNNIE BRIAN SANTOS DA COSTA 476240 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id89748.pdf

Não foi apresentada Carteira de 
trabalho do componente familiar: 
irmã

342 JONATHAN ALARICO ALVES FELIX 512289
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id86041.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id86042.pdf
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343 JONATHAN XAVIER LEAO 541855 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id127243
.pdf; 0.14-dados_pessoais/t58_id126658.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t73_id126659.pdf;
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id12666
1.pdf

Documentação específica: 
declaração negativa de bolsa 
ilegível; Dados Pessoais:  
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda scanneada de 
forma ilegível; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF do 
estudante; faltou entrega da 
carteira de trabalho do 
estudante; e declaração de 
independência financeira ilegível; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço e 
declaração de moradia cedida 
ilegíveis. 

344
JONNATHAN WENDERSON TEIXEIRA DA 
SILVA 402655

Indeferimento por mais de um 
motivo

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id124268
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t93_id124270
.pdf; 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id12666
0.pdf

Declaração negativa de Bolsa e 
Estágio em divergência com a 
informação do estudante no 
formulário sócioeconômico 
referente a ser bolsista do PACCE 
na atualidade

345 JORGE DIEGO PEREIRA GOMES 535653 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id141196.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t72_id141197.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar ; e 
ainda, a digitalização completa da   
página referente a carteira de 
trabalho digital do estudante; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)

346 JORGE PATRICK ALVES DE SOUSA 509390 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id149531.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id149532.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id149533.pdf

347 JOSE AUGUSTO SILVA MOTA 537909 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10126
9.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id10127
0.pdf

Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço não 
atende ao edital.
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante da situação de 
moradia não atende ao edtial
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348 JOSE DAVI DE LIMA TAVARES 493838 Documentação incompleta
Formulário Socioeconomico, 0.16-
comprovacao_renda/t64_id143130.pdf

Formulário socioeconomico 
(corrigir a situação ocupacional da 
mãe para trabalhadora 
desempregada) , Pendência do 
candidato: cópia da CTPS 
iniciando da página da foto indo 
até a primeira página de Contrato 
de Trabalho, mesmo que em 
branco.

349 JOSE DE LIMA NETO 521388 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id122650.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t67_id122652.pdf

Formulário Socioeconômico ( 
alterar a situação ocupacional da 
companheira que é professora( 
de trabalhadora informal para 
assalariada e apresentar os 03 
ultimos contracheques conforme 
exigido em edital. Alterar também 
a referida informação na 
Declaração unica de ocupação e 
renda.

350 JOSE HYRTON DANTAS CARNEIRO NETO 494335 Documentação incompleta
Formulário Socioeconomico, 0.16-
comprovacao_renda/t65_id139604.pdf

Formulário Socioeconomico ( 
alterar situação ocupacional do 
padrasto para trabalhador 
assalariado. Pendente outros dois 
contracheques do padrasto ( 
atualizados).

351 JOSE ITALO LIMA LIRA 538447
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

91.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id119856
.pdf, 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id119857
.pdf, 0.14-dados_pessoais/t58_id119158.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t62_id119160.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id119161.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id11916
3.pdf

Documentação especifica da Bia, 
Declaração unica, CTPS e CPF da 
mãe, Comprovante da pensão por 
morte, comprovante da moradia 
cedida.
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352 JOSE JAUR FERREIRA 433963 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id148520.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t64_id148523.pdf

Formulário Socioeconômico 
(Corrigir situação ocupacional dos 
dois membros familiares - para 
trabalhadores informais- fazem 
"bicos") e fazer o mesmo na 
Declaração unica de Ocupação e 
renda, informando a renda obtida 
pelos trabalhos realizados. Alterar 
no Formulario socioeconomico a 
situação de moradia - uma vez 
que o afirma morar com o 
conjuge (e não com amigos) e na 
situação de moradia da familia ( 
Colocar os dados  da moradia 
referente a nova composição 
familiar (o candidato e o conjuge) 
e não o da familia de origem. 
Pendente: Copia da CTPS do 
candidato conforme exigido em 
edital. Apresentar Justificativa de 
não cumprimento da carga 
horária exigida em Edital no 
semestre de 2022.1.

353 JOSE JEREMIAS FERREIRA NOGUEIRA 538561
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t63_id131880

Enviou CPF de um membro 
familiar (12 anos) não declarado 
na Composição Familiar do 
formulário Socioeconômico

354 JOSE JOEL DE SOUSA TEIXEIRA 514989 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t62_id109618.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t64_id109619.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de RG/CPF/Certidão de 
familiares menosres de 18 anos.
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar- padrasto (deve ser 
entregue referente a  três meses)

355 JOSE LUCAS SIQUEIRA FREITAS 485324 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id134725.pdf

Pendente do candidato e da mãe 
( cópia da CTPS de ambos 
incompletas).

356 JOSE OSMAR DE LIMA NETO 507901 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id14211
4.pdf, 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14211
6.pdf

Comprovante de endereço e de 
aluguel da genitora.
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357 JOSEPH ISRAEL CARDOSO DE ANDRADE 536399 Documentação incompleta

Formulário socioeconomico ( incluir os dados 
do nucleo familiar de origem- moradia, 
composição, renda), 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id147838
.pdf,0.14-dados_pessoais/t58_id145122.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t62_id145123.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t73_id145124.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id14512
5.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id14512
6.pdf

Documentacao Complementar 
Especifica - Declaração não 
preenchida corretamente: 
Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital, Dados 
Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral,Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF de 
familiares,Comprovacao Renda: 
faltou entrega da comprovaçao 
da situação de renda de todos os 
membros da família
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço 
desatualizado
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edtial

358 JOSUE DE AMORIM PIMENTEL 499958 Documentação incompleta

Formulário socioeconomico,0.16-
comprovacao_renda/t67_id117232.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id11723
4.pdf

Formulario socioeconomico ( 
alterar o endereço da moradia da 
familia, e a situação ocupacional 
do candidato, uma vez que 
declara ser trabalhador informal.
CTPS do candidato e da mãe 
conforme Edital, Comprovante da 
condição de moradia familiar.

359 JOYCE MARIA LOPES DA COSTA OLIVEIRA 511963 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id126643.pdf
CTPS do irmão em desacordo ao 
edital

360 JUAN LUCAS TORRES DE MELO 475752 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id145770.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id14577
3.pdf,0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id14
5774.pdf

CTPS do candidato, Comprovacao 
Moradia Familia: comprovante de 
moradia não atende ao edtial

361 JUCYANNE DE LIMA BATISTA 476493 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id91409.pdf
Alterar Declaração unica de 
ocupação e renda.

362 JULIANA DA CUNHA ROCHA 407473 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id128523.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t65_id128526.pdf

Comprovar fonte de renda 
familiar atual.

363 JULIANA VICENTE DA SILVA 538994 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id141078.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id141081.pdf

CTPS do Tio e Declaração única da 
Situação Laborativa e Renda da 
Família

364 JULIANE MARQUES RODRIGUES SILVA 508381 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id103973
.pdf, 0.13-
documentacao_complementar/t94_id10210
4.pdf,

Pendência: Declaração negativa 
de Bolsa e Estagio Devidamente 
Preenchida e assinada e 
Declaração Unica de ocupação e 
renda.
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365 JULIA VARELA BARBOSA 500992 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id114061
.pdf,191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id114078
.pdf,0.14-dados_pessoais/t58_id113457.pdf

Documentos especificos da Bia e 
Declaração Unica não assinados 
conforme edital.

366 JULIO SOARES DA SILVA 537280 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id110531.pdf
CTPS do irmão em desacordo ao 
Edital

367 KAILANE COELHO SOUSA 539404 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id100821.pdf
 Valor de Renda na Declaração 
unica de renda

368 KAILANE SILVA DE SOUSA 509105 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id120601.pdf CTPS da candidata

369 KAMILE DOS SANTOS VITAL 540046
Não entregou a documentação 
para a BIA

370 KAREN LOUANNY LIMA DE OLIVEIRA 477863
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h Formulario socioeconomico

371 KARINE DE SOUZA SANTOS 540306 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id132822.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t71_id132828.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13283
0.pdf

CTPS da mãe e Declaração de 
moradia cedida

372 KARLA MESQUITA LIMA 433826 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id140590.pdf
CTPS da Mãe em desacordo ao 
edital.

373 KAROLYNNE MARTINS DA NOBREGA 471551 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id139033.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t67_id139034.pdf

CTPS da candidata e explicar 
vinculo empregatício da mãe

374 KAUA DIAS DE CASTRO MELO 508801 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id147380.pdf Faltou certificado dos EU

375 KAUA FERNANDES RODRIGUES 535754 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico,0.16-
comprovacao_renda/t67_id105997.pdf CTPS do candidato e Formulario

376 KAUAN LINCOLN ALVES LOURENCO 537635 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id116256.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t63_id116259.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id116260.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t67_id116261.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11626
2.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id11626
3.pdf,0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id11
6264.pdf

Alterar composição familiar, 
renda do pai, CTPS da mãe, 
situação de moradia familiar e em 
fortaleza.

377 KAWAN FERREIRA CAVALCANTE 537597 Matricula inativa

378 KAYLA MARIA RAMOS DA COSTA 521249
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

379 KAYLANE SOUSA RODRIGUES 538402 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id148361.pdf,0.14-
dados_pessoais/t58_id149480.pdf

Alterar a situação ocupacional dos 
pais ( trabalhadores autonomos - 
são pastores) no formulario e na 
declaração unica
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380 KENNEDY BRICIO ALVES CORDEIRO 508906 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id100246.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t63_id100248.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10025
1.pdf,0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id10
0253.pdf

Formulario socioeconomico 
incluir dados do irmão, assinar 
declaração unica e apresentar 
comprovação da moradia de 
origem e de Fortaleza.

381 KESIA CHAGAS DE OLIVEIRA 539201 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id101256.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t66_id101259.pdf

Declaração unica e comprovante 
de aposentadoria da avó

382 KLEISON SILVA CARVALHO 514954 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t65_id141353.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id14135
4.pdf0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id14
1356.pdf

Contracheques do pai e 
comprovantes de endreço da 
familia e do estudante.

383 KRISLEYDE TIFANNE MOURA DE ARAUJO 433430 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico Justificativa de carga horária

384 LAISA COSTA CHAGAS 537773 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id114705.pdf
CTPS da cunhada e do Fco Cesar 
Filho

385 LANA GISELLA ROCHA DE ALMEIDA 537318 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id111253
.pdf

Declaração especifica não 
assinada corretamente

386 LARA FABIAN SOUSA AGUIAR 476737 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico,0.16-
comprovacao_renda/t64_id134618.pdf

Alterar situação ocupacional do 
pai para autonomo e apresentar 
CTPS do pai e do Estudante.

387 LARA FABIAN SOUSA DE JESUS 514381
Não entregou a documentação 
para a BIA

388 LARA ISABELLY DE FREITAS SOUSA 537083 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id133913.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id133914.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id133915.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t67_id133916.pdf

CTPS incompleta da estudante, 
mãe e irmão, CPF da mãe e irmão, 
assinaturas na declaração unica

389 LARA KETELLEY PEREIRA ANDRE 493477
Excedido o limite de concessões 
da Bolsa

0.13-
documentacao_complementar/t95_id11981
9.pdf

390 LARA LIA ALVES DOS SANTOS 516897 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t95_id12648
6.pdf, 0.13-
documentacao_complementar/t94_id12648
5.pdf

Enviar comprovante (extrato) 
com o valor do Auxílio Brasil, para 
fins de comprovação da renda 
familiar, bem como atualizar 
Declaração Unica de Ocupação e 
Renda.

391 LARA SILVA CASSIMIRO 514731 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id97608.
pdf,0.16-comprovacao_renda/t64_id97587.
pdf

CTPS do estudante e do irmão 
incompletas e comprovante de 
renda
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392 LARISSA DE OLIVEIRA SILVA 537484
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t64_id86197

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho da estudante

393 LARISSA GABRIELA GOMES FERREIRA 540771
Não entregou a documentação 
para a BIA

394 LARISSA SAMPAIO GOMES 539691 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id90306.pdf CTPS da candidata

395 LAUNICESAR RAMOS BOAVENTURA 510259
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id111288
.pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id111289
.pdf; 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id10
1741.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declarações não 
preenchidas corretamente:  datas 
erradas ou informações não 
preenchidas; Faltou a entrega de 
comprovação de endereço e 
situação do imóvel da moradia do 
estudante

396 LAURA TERESA DE FREITAS RABELO 538114 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id87550.pdf 
0.16-comprovacao_renda/t62_id87551.pdf

alterar endereço do estudante, 
CFF ilegiveis, E Declaração Unica 
de Renda pendente

397 LEANDRO DIAS PEREIRA 514924 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id125129.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id125130.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id125131.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t73_id125132.pdf0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id12513
3.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id12513
4.pdf

Toda a documentação referente a 
familia de origem.

398 LEANDRO LIMA SOUSA 501741 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id123895.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id12389
8.pdf

Ctps do candidato e alterar 
comprovante de locação da 
familia

399 LEONARDO ALVES BRAZ 474370 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id89862.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id89864.pdf,0.19-
outros_documentos/t85_id89867.pdf

 assinaturas na Declaração Unica, 
contracheques do pai , laudo 
médico

400 LEONARDO DA SILVA RIBEIRO 537420 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id95929.pdf CTPS do pai incompleta

401 LEONARDO DE OLIVEIRA MARTINS 542217 Documentação incompleta
Formulário Socioeconômico,0.16-
comprovacao_renda/t72_id133636.pdf

Esclarecer situação do pai do 
sobrinho e CTPS da mãe

402 LEONARDO MIRANDA BRANDAO 477841 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id83890.
pdf

Declaração de que Não Possui 
Outra Graduação

403 LESSANDRA MARIA DA COSTA ALMEIDA 539043 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id145998.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t65_id146001.pdf0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id14600
3.pdf Renda da mãe
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404 LETICIA BRAGA DE SOUSA 500158 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id91229.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id91230.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id91232.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t66_id91233.pdf

Acrescentar documentação 
refernte á irmã e ao tio da mãe e 
comprovação de aposentadoria.

405 LETICIA MARIA TALEIRES MONTEIRO 536342 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id127367.pdf,
Formulário Socioeconômico, 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id131012
.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id127370.pdf, 
0.16-comprovacao_renda/t64_id127371.pdf, 
0.16 comprovacao_renda/t66_id127372.pdf,  
0.16-comprovacao_renda/t72_id127373.pdf, 
0.16 comprovacao_renda/t62_id130582.pdf                                         
0.16-comprovacao_renda/t64_id130583.pdf                                         
0.16-comprovacao_renda/t66_id130584.pdf                                         
0.16-comprovacao_renda/t72_id130585.pdf                                         
0.16-comprovacao_renda/t73_id130586.pdf, 
0.19-outros_documentos/t85_id127378.pdf

Toda a documentação relativa a 
estudante ( declarada 
Independente)

406 LETICIA PEREIRA VASCONCELOS 535746 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,0.14-
dados_pessoais/t58_id112987.pdf 
0.16 comprovacao_renda/t64_id112988.pdf 
0.16-comprovacao_renda/t67_id112989.pdf

Alterar formulario 
socioeconomico. CPF dos 
membros, CTPS dada Avó, Alterar 
Declaração unica de renda e 
assinar

407 LETICIA VITORIA ROCHA DE MIRANDA 536485 Documentação incompleta

,0.14-dados_pessoais/t58_id105520.pdf,
0.16-comprovacao_renda/t64_id105522.pdf,
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10552
4.pdf,         0.17-
comprovacao_moradia_familia/t78_id10552
5.pdf

Declaração Unica e comprovação 
de moradia e CTPS da candidata e 
irmã

408 LETICIA YARA LUCENA DA SILVA 515110
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id101138.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id101139.pdf

409 LEVI BRITO DE ARAUJO 508138 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id138451.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t69_id138457.pdf

Renda do padrato( autonomo) e 
contracheques do irmão( Davi)

410 LIDIA ALEXANDRE SILVA 536674 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id97536.pdf,0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id97540.
pdf, 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id97
542.pdf 
0.19-outros_documentos/t85_id97543.pdf

Alterar declaração unica,
comprovante do auxilio Brasil,
comprovante de endereço em 
nome da genitora, declaração 08 
para Fortaleza.

411 LÍVIA MARIA PINHEIRO GIRÃO 508538 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id99064.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id99067.pdf

CTPS da candidata e assinaturaa 
na Declaração unica

412 LIVIANE DA SILVA ALEXANDRE 539218 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13250
7.pdf

Comprovante de enderço da 
familia
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413 LIVIANE FONTENELE GOMES 537594
Não entregou a documentação 
para a BIA

414 LIVIA PEREIRA MOURA MARINHO 402224 Documentação incompleta

0.15-dados_pessoais/t61_id136895.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id136896.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t64_id136897.pdf

CPF da mãe, declaração de bolsa 
integral e ctps da candidata

415 LIVIA SILVA PESSOA 500731 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id146090.pdf,0.16-
comprovacao_renda/t62_id146091.pd

Declaração unica  e 
contracheques do pai

416 LIZANDRA MARIA ALVES MESQUITA 516771 Documentação incompleta
0.14dados_pessoais/t58_id97435.pdf, 0.16-
comprovacao_renda/t62_id97436.pdf

seguro desemprego da candidata, 
CTPS da candidata, do pai e da 
mãe e Alterar declaração unica.

417 LIZANDRA SOUSA MACIEL 494275 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

Formulário Socioeconômico ( 
Acrescentar à composição 
familiar, os demais membros da 
família de origem e, caso haja 
alteração de renda de algum dos 
parentes, atualizar a 
documentação. conforme 
solicitado em edital)

418 LOHANE MARTINS FERREIRA 512324 Documentação incompleta

0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id13
4470.pdf

Declaração sem assinatura - 
moradia do estudante

419 LORENA ARYANE SILVA MATOS 482501 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id127106.pdf

Não foi apresentada a página de 
contrato de trabalho da Carteira 
de trabalho do componente 
familiar: mãe da candidata

420 LORENA KELVIA DE PAULA MUNIZ 537190 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico; 0.16-
comprovacao_renda/t67_id121139.pdf; 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id12114
1.pdf

Esclarecimento sobre a 
composição familiar e entrega 
completa do documento do 
imóvel

421 LORENA LOBO DE SOUZA 511972 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t66_id101352.pdf

documento de comprovação de 
aposentadoria não corresponde 
ao correto

422 LORENA PEDROSA LOPES 537530 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id108380.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id108383.pdf

Declaração única da Situação 
Laborativa e Renda da Família E 
CTPS da estudante

423
LORENNA TEURY LAURENTINO DE 
MATTOS 517642 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.16-
comprovacao_renda/t64_id93854.pdf 

atualizaçã odo formulário 
socioecnomico;  comprovação do 
auxílio Brasil; CTPS da mãe da 
candaidata faltando a página de 
contrato

424 LUANA DOS SANTOS RODRIGUES 496910 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id99002.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id99004.pdf

Não apresentou a renda familiar; 
não apresentou a CPTS própria e 
a referencia de contrato de 
trabalho da mãe;

425 LUANA KAREM ALVES DOS SANTOS 484897 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico;0.14-
dados_pessoais/t58_id136407.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id136409.pdf

Carga horária inferior ao mínimo; 
não apresentou página da ctps 
própria, não apresentou 
assinatura da declaração única
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426 LUCAS BARBOSA DE LIMA VASCONCELOS 536568 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id102135.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

427 LUCAS DA SILVA LIMA 497630
Não entregou a documentação 
para a BIA

428 LUCAS DE DEUS VIUDEZ DE ARAÚJO 536597
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

429 LUCAS DIOGENES DE CASTRO 473051 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id85034.pdf / 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id85037.
pdf               

Assinatura do estudante da 
Declaração de Ausência de 
Carteira está ilegível. As cópias 
das CTPS da mãe e do irmão estão 
ilegíveis./ Estudante apresentou 
IPTU de 2020 em nome de 
alguém que não está na 
composição familiar. Afirmou que 
a moradia é própria sem 
comprovação de titularidade, mas 
não apresentou a referida 
declaração.

430 LUCAS FRANCA DAMASCENO 511912
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id124553.pdf    191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id124555.pdf

431 LUCAS MARCAL ROCHA DA SILVA 499851 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id123764.pdf        

Falta cópia da carteira de trabalho 
do estudante ou declaração de 
ausência do referido documento.

432 LUCAS MATHEUS GOMES DE AMORIM 501393 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id142633.pdf

No relato familiar informa que a 
mãe realiza trabalhos informais 
para complementação do valor do 
aluguel da família. É necessário 
informar o valor médio recebido e 
ser informada como trabalhadora 
informal.

433 LUCAS MATHEUS NASCIMENTO ALVES 471932 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t62_id144042.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t65_id144048.pdf        / 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14405
1.pdf

Falta o CPF da mãe. No RG 
apresentado da mesma não 
consta o número do CPF./ Faltam 
os três últimos contracheques da 
mãe (dez de 2021, janeiro e 
fevereiro de 2022)./ Falta 
comprovante da situação de 
moradia da família de origem 
como financiada por programas 
sociais, conforme informado no 
formulário socioeconômico.
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434 LUCAS PINHEIRO TENORIO FARIAS 510867 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico/ 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id90543.
pdf/ 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id90544.
pdf/ 0.16-comprovacao_renda/t64_id90385.
pdf/ 0.16-comprovacao_renda/t65_id90386.
pdf 

Não inseriu a irmã menor na 
composição familiar do 
formulário socioeconômico./ 
Declaração Negativa de Bolsa e 
Estágio está datada de 2021. / 
Declaração Negativa de 
Graduação está datada de 2021./ 
Declaração de Ausência de 
Carteira de Trabalho do candidato 
está datada de 2021. / Se a mãe 
estava desempregada durante os 
meses de dezembro de 2021, 
janeiro de 2022 e fevereiro de 
2022 deve apresentar a carteira 
de trabalho da mesma. Caso já 
estivesse em algum vínculo com a 
Prefeitura apresentar os 
contracheques disponíveis ou a 
declaração do município com o 
valor bruto recebido. Faltam os 
contracheques do pai do mês de 
dezembro de 2021 e janeiro de 
2022. 

435 LUCAS RODRIGUES 510694
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id132402.pdf

Estudante informou que possui 
união estável, no entanto não 
informou companheiro na 
composição familiar. Caso resida 
com o companheiro deve 
informá-lo na composição familiar 
e apresentar a comprovação de 
renda deste conforme a situação 
trabalhista./ Falta cópia da 
carteira de trabalho do estudante 
ou declaração de ausência do 
referido documento.
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436 LUCCA MORAES AMERICO 514683
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico/ 0.14-
dados_pessoais/t58_id88173.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t62_id88175.pdf        / 
0.16-comprovacao_renda/t64_id88176.pdf / 
0.14-dados_pessoais/t58_id144663.pdf / 
0.16-comprovacao_renda/t62_id144665.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id144666.pdf

Documentos da mãe constam 
dados de certidão de casamento. 
O sobrenome informado pelo 
estudante não condiz com o 
presente na documentação da 
mãe. Observou-se ainda que no 
documento de titularidade do 
imóvel consta o casamento de 
Raquel Moraes Rodrigues com 
Hércules Dias Aghiarian passando 
a se chamar Raquel Moraes 
Aghiarian. O padrasto do 
estudante reside em Russas? É 
tabelião nesta cidade? Faz parte 
da composição familiar ? Se sim, é 
necessário constar na composição 
familiar, apresentar os 
documentos e comprovantes de 
renda do mesmo, bem como 
constar na Declaração única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar. Observou-se ainda que a 
mãe possui vínculo empregatício 
com o cartório de seu esposo, 
Hércules Aghiarian. É necessário 
esclarecer a situação./ Falta a 
Declaração Única da Situação 
Laborativa e Renda Familiar 
preenchida e assinada pelo 
candidato e pelos demais 
membros familiares./ Falta o CPF 
do padrasto do estudante, caso 
conste na composição familiar./ 
Falta cópia da carteira de trabalho 
do estudante ou declaração de 
ausência do referido documento. 
Faltam os contracheques da mãe 
dos meses de dezembro de 2021 
e de fevereiro de 2022. Faltam os 
comprovantes de renda do 
padrasto caso faça parte da 
composição familiar./ Os 
documentos apresentados da 
mãe constam como casada, no 
entanto o padrasto não está 
presente na Declaração Única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar./ 
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437 LUCIANO LIMA DE FREITAS 417204 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id103484.pdf        

Faltam as cópias das carteiras de 
trabalho do estudante, da mãe e 
do pai ou as declarações de 
ausência do referido documento. 
Falta a Ficha de Inscrição e 
Situação Cadastral (Receita 
Federal) Pode ser igualmente 
apresentado o Cerificado da 
Condição de Microempreendedor 
Individual de ambos os pais. 
Faltam as Declarações de Imposto 
de Renda, caso os pais declarem.

438 LUENDA SANTOS CAMURCA 427574
Indeferimento por mais de um 
motivo 0.14-dados_pessoais/t58_id137180.pdf

Deve ser informado algum valor 
para a renda da família para 
subsídio dos gastos mensais, 
mesmo que esta provenha de 
doações de familiares ou do 
Auxílio Brasil. Caso estas sejam a 
forma de sustento da família 
deverá ser alterada na Declaração 
Única de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar a situação 
trabalhista do pai, de trabalhador 
desempregado para pessoa que 
recebe ajuda financeira e 
informar o valor monetário 
recebido. Caso o sustento da 
família se dê de outra forma é 
necessário comprovar conforme 
solicitado no edital 
03/2022/PRAE/UFC.

439 LUIS FELIPE SARAIVA ARAUJO 433439

Renda percapita bruta mensal 
superior ao estabelecido pelo 
PNAES (R$ 1.818,00)

440 LUIS MIGUEL ALVES DOS SANTOS 510366 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id86300.pdf

Faltam as assinaturas do 
candidato e dos membros 
familiares na Declaração Única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar.
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441 LUIS MIGUEL DE ARAUJO QUEIROZ 430392 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id98370.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id98373.pdf        

Na CTPS da mãe constam 
contratos de trabalho em aberto 
com a Secretaria de Educação 
datados desde 2017, 2018,2019 
(Ocupações: Dirigente do Serviço 
Público estadual/distrital e 
federal). Caso ainda estejam em 
vigência deve ser informado o 
valor recebido na Declaração 
Única de Situação Trabalhista e de 
Renda Familiar. /Caso ainda 
estejam em vigência devem ser 
inseridas os respectivos 
comprovantes de renda da mãe 
conforme solicitado pelo Edital 
03/2022/PRAE/UFC. Caso não, 
deveram ser inseridos 
documentos comprobatórios da 
finalização dos vínculos.

442 LUIS PAULO SOARES DA SILVA 537082 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id84719.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id84721.pdf        

É necessário a informação da 
renda da família para o custeio 
dos gastos mensais declarados 
para alimentação, passagens e 
aluguel, devendo constar o valor 
recebido através do Auxílio Brasil 
e da contribuição da irmã na 
Declaração de Situação Laborativa 
e de Renda Familiar no campo da 
mãe, como pessoa que recebe 
ajuda financeira/ Falta página de 
contrato de trabalho da CTPS da 
mãe.
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443 LUIZA JARINA DE SOUSA FERREIRA 521364 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico / 0.13-
documentacao_complementar/t94_id95284.
pdf/ 0.13-
documentacao_complementar/t95_id95285.
pdf

A estudante precisa alterar no 
formulário socioeconômico o 
endereço da família para a cidade 
de Cascavel, conforme informado 
nas documentações 
anteriormente apresentadas./ 
Caso Eleuda possua vínculo ativo, 
a situação trabalhista deve ser 
alterada, de trabalhadora 
desempregada para trabalhadora 
assalariada, informando o valor 
da remuneração/
 Na CTPS de Eleuda consta vínculo 
ativo. Se possuir, deve ser 
apresentado os contracheques de 
dezembro de 2021, janeiro e 
fevereiro de 2022. Se não, 
apresentar comprovante de 
finalização do contrato. Esclarecer 
a situação.

444 LUIZ ANGELO SILVA SANTOS 514821 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id108355.pdf/ 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id10835
9.pdf

O estudante precisa declarar os 
valores recebidos através da 
contribuições que recebe da mãe 
e do pai para o custeio de seus 
gastos mensais na Declaração 
Única de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar e se colocar como 
pessoa que recebe ajuda 
financeira. / O estudante deve 
apresentar uma declaração de 
moradia cedida assinada pelo pai.
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445 LUIZ DAVI QUEIROZ DOMINGOS 539154 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico/ 0.16-
comprovacao_renda/t66_id119572.pdf/ 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id11
9576.pdf         

Não preencheu relato familiar/ 
Estudante apresentou 
comprovante de saque do 
benefício do pai. No entanto, é 
necessário  o comprovante de 
pagamento do benefício 
referente a um dos três últimos 
meses,
obtidos no site do INSS ou o 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas 
eletrônicos)/Estudante afirmou 
que reside com a família de 
origem em Pentecoste, mas 
apresentou declaração de 
despesas com moradia em 
Caucaia. É necessário explicar 
como se dá a moradia atual do 
estudante e anexar a 
documentação comprobatória 
conforme o Edital 
03/2022/PRAE/UFC. Permanece 
com os pais ou mudou-se em 
razão do curso de graduação? 
Caso tenha mudado é necessário 
constar as informações do 
endereço atual do estudante no 
formulário e apresentar as 
documentações referentes a 
situação do imóvel e do 
endereço.

446 LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE FREITAS 509658 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id12662
3.pdf

Solicitamos que como a casa 
ainda não está no nome da mãe 
do estudante, que seja 
preenchida e anexada a 
declaração de moradia própria 
sem comprovação de titularidade.
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447 LUIZ FELIPE CARVALHO DA COSTA 427945
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico/ 0.14-
dados_pessoais/t58_id93558.pdf / 0.16-
comprovacao_renda/t62_id93559.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id93560.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t65_id93561.pdf

Afirmou que mora com os pais e o 
companheiro, mas não informou 
o companheiro na composição 
familiar/ Caso o companheiro 
resida com o estudante e seus 
pais, conforme informado no 
formulário socioeconômico, é 
necessário que igualmente conste 
na Declaração de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar. / 
Caso o companheiro resida com o 
estudante e seus pais, conforme 
informado no formulário 
socioeconômico, é necessário que 
igualmente conste o CPF do 
mesmo. / A mãe do estudante 
está em gozo de seguro 
desemprego? Se sim, é necessário 
apresentar o comprovante das 
parcelas com os valores recebidos 
ou a receber. Caso o companheiro 
do estudante resida com a família 
deve ser apresentado as 
comprovações de renda do 
mesmo conforme sua situação 
trabalhista, de acordo com o 
edital 03/2022/PRAE/UFC.

448 LUIZ FELIPE PEREIRA RIBEIRO 514919
Indeferimento por mais de um 
motivo
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449 LUIZ FERNANDO ALVES ALEXANDRE 496546 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id117315
.pdf /    0.13-
documentacao_complementar/t94_id11022
0.pdf        / 0.13-
documentacao_complementar/t95_id11022
1.pdf

Falta a assinatura do estudante na 
Declaração Negativa de 
Graduação/ Informou no 
formulário que a irmã Adriana 
Késsia é trabalhadora assalariada, 
mas a colocou como trabalhadora 
desempregada na Declaração 
única de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar. Caso possua 
vínculo é necessário informar os 
rendimentos recebidos. Caso não, 
deve esclarecer a situação./ 
Faltam os comprovantes de renda 
da mãe referente aos meses de 
dezembro de 2021, janeiro de 
2022 e fevereiro de 2022. 
Informou no formulário que a 
irmã Adriana Késsia é 
trabalhadora assalariada, mas não 
apresentou as comprovações de 
renda da mesma e a colocou 
como trabalhadora 
desempregada na Declaração 
única de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar. Caso possua 
vínculo é necessário apresentar as 
comprovações de renda d a 
mesma de dezembro de 2021, 
janeiro de 2022 e fevereiro de 
2022. Caso não, deve apresentar 
a cópia da carteira de trabalho da 
irmã ou a declaração de ausência 
do documento e esclarecer a 
situação.
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450 LUIZ PEDRO INACIO DAVI BARRETO 473813 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id113626.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t64_id113628.pdf 
/ 0.16-comprovacao_renda/t65_id113629.
pdf

Informou no formulário 
socioeconômico que a mãe realiza 
trabalhos como diaristas. Deve, 
portanto, informar uma média de 
valor mensal recebido pela 
atividade e a mãe ser declarada 
como trabalhadora informal na 
Declaração única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar. / 
A mãe estava em gozo de seguro 
desemprego durante os meses de 
dezembro de 2021, janeiro de 
2022 e fevereiro de 2022? Se sim, 
é necessário apresentar o 
comprovante das parcelas 
recebidas ou a receber. Falta 
cópia da página de contrato da 
carteira do estudante./ Faltam os 
contracheques do pai durante os 
meses de dezembro de 2021 e 
janeiro de 2022.

451 LUIZ RAMON SILVA PONTES 475040 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id101668.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t64_id101670.pdf     

Falta Declaração Única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar preenchida e assinada 
pelo candidato e avó. O estudante 
deve declarar os valores que 
recebe de contribuição da mãe e 
do pai e se colocar como pessoa 
que recebe ajuda financeira./ 
Falta cópia da página de contrato 
da carteira de trabalho do 
estudante.

452 MADALENA ALVES PEREIRA 478896 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

Informou no relato familiar que a 
avó foi morar com a família em 
virtude de problemam de saúde, 
mas não informou na composição 
familiar e não apresentou 
documentação complementar 
com alteração da composição 
familiar, nem apresentou os 
documentos da mesma 
(Declaração única da Situação 
Laborativa e de Renda Familiar 
atualizada, CPF e comprovantes 
de renda ou ausência de renda)

453 MANOELA MARIA DE LIMA 536687
Não entregou a documentação 
para a BIA
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454 MANOEL RICARDO DE SOUSA FERREIRA 535894 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id127677.pdf

O estudante deverá declarar na 
Declaração de Situação Laborativa 
e de Renda Familiar o valor que 
recebe da contribuição financeira 
dos familiares e colocar a 
informação em sua situação 
trabalhista como pessoa que 
recebe ajuda financeira.

455 MANUEL DENILSON RIBEIRO MACIEL 495665 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id128775.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t65_id128777.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t66_id128778.pdf        

Na Declaração única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar, 
no campo que é refente a mãe do 
estudante, faltou a informação do 
valor recebido pela mesma 
através da pensão por morte. Foi 
informado apenas a renda do 
trabalho assalariado da 
componente. Assim sendo, as 
duas rendas devem constar na 
declaração, a do trabalho 
assalariado e a da pensão por 
morte do pai do estudante./ No 
extrato para simples conferência 
apresentado consta apenas o 
valor líquido do benefício de 
pensão por morte da mãe do 
estudante. É necessário 
comprovante de pagamento do 
benefício referente a um dos três 
últimos meses, obtidos no site do 
INSS ou o Demonstrativo de 
Crédito de Benefício (disponível 
nos caixas eletrônicos)/ Faltam os 
contracheques referente a mês 
de dezembro de 2021 de Joana 
Darc e Jesaias. Falta a cópia da 
carteira de trabalho do estudante, 
para pessoas que não exercem 
atividades remuneradas.

456 MARCELO DE PAIVA RIBEIRO 538046 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id133250.
pdf/  0.16-
comprovacao_renda/t65_id133251.pdf

Falta cópia da página de trabalho 
da CTPS da mãe/ Faltam os 
contracheques referentes aos 
últimos 3 meses, com valor bruto 
mensal do salário; ou, na ausência 
destes, declaração da empresa 
com o valor do salário bruto 
mensal atualizado.
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457 MARCELO FERNANDES LINHARES 536838 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id117389.pdf

Na Declaração única de situação 
trabalhista e renda da família falta 
informar o valor da bolsa recebida 
pela irmã. No campo do 
estudante deverá ser informado o 
valor recebido pela pensão 
alimentícia e informado como 
pessoa que recebe pensão 
alimentícia. 

458 MARCOS ANTONIO SOUSA DIAS FILHO 517193 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id138160.pdf

O candidato deve informar a sua 
situação laborativa como 
trabalhador informal/pessoa que 
recebe ajuda financeira para 
explicar de onde vem a renda 
informada.

459
MARCOS FELIPE SANTOS DE SOUZA 
CARVALHO 538396 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id91310.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t66_id91313.pdf        

Falta Declaração Única de 
Situação Trabalhista de Renda 
Familiar preenchida e assinada 
pelo candidato e pelos avós. / 
Faltam comprovantes das 
aposentadorias dos avós 
Francisca Zuleica e Francisco José 
(um dos últimos três meses- 
dez/2021, janeiro ou fevereiro de 
2022). Falta cópia da carteira de 
trabalho do estudante, para 
pessoas que não exercem 
atividades remuneradas.

460 MARCOS GUSTAVO FARIAS MOTA 535885 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id93900.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id93903.pdf

Deve ser informado algum valor 
para a renda da família para 
subsídio dos gastos mensais, 
mesmo que esta provenha de 
doações de familiares. Caso esta 
seja a forma de sustento da 
família deverá ser alterada na 
Declaração Única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar de 
modo a informar o valor 
monetário recebido no campo 
referente a mãe. Caso o sustento 
da família se dê de outra forma é 
necessário comprovar conforme 
solicitado no edital 
03/2022/PRAE/UFC/ Falta cópia 
da carteira de trabalho da irmã ou 
Declaração de Ausência de 
Carteira de Trabalho, em caso de 
não possuir o documento.
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461 MARCOS LEONTINO MAGALHAES NUNES 515149
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id100374.pdf

462 MARCOS PAULO DE FREITAS RODRIGUES 494825 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id135803.pdf
Falta cópia da página de contrato 
da CTPS do estudante.

463 MARCOS RONALD SANTOS DA GUIA 508605 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id128493.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t63_id128494.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id128495.pdf  

Na Declaração única de Situação 
Laborativa e de Renda familiar a 
mãe deve constar como 
trabalhadora informal já realiza 
atividade de vendas de bordados 
e informado o valor recebido. Já o 
irmão Denilson Nande, deve ser 
informado como trabalhador 
assalariado já que existe vínculo 
formal ativo na CTPS desse 
membro familiar, e não como 
trabalhador informal. / Falta o 
CPF do irmão Leandro Leonardo./ 
Faltam os contracheques do 
irmão Denillson Nande referente 
aos meses de dezembro de 2021, 
janeiro e fevereiro de 2022.

464 MARCOS VINICIUS LIMA ALVES 541058 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id123131.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t64_id123134.pdf

O estudante deverá informar o 
valor que recebe de pensão 
alimentícia na Declaração Única 
de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar e se identificar 
como pessoa que recebe pensão 
alimentícia./ Falta página de 
contrato da carteira física do 
estudante, ou o pdf completo da 
carteira digital em que constam 
os dados pessoais do estudante 
os vínculos trabalhistas que 
possuiu. A parte da carteira digital 
apresentada traz apenas 
anotações. Apresentar o 
contracheque de dezembro e dos 
dias trabalhados em janeiro. 
Confirmar se não está em gozo de 
seguro desemprego. Caso esteja 
deve ser apresentado o 
comprovante com o número de 
parcelas e valores recebidos.
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465 MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAUNA 472997 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t62_id143260.
pdf/ 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14326
5.pdf

Falta cópia da carteira de trabalho 
do estudante ou declaração de 
ausência do documento. Faltam 
os contracheques do pai de 
dezembro de 2021 e janeiro de 
2022./ O documento do contrato 
do aluguel e o comprovante de 
endereço estão no nome da mãe 
do estudante, a qual afirma não 
residir no imóvel. Há algum 
documento ou recibo de 
pagamento referente ao aluguel 
do imóvel em nome do pai do 
estudante? Se sim, anexar e 
esclarecer a situação.

466 MARCUS VINICIUS LIMA SOUZA 509627 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id109665.pdf /   
0.16-comprovacao_renda/t65_id109670.pdf 

As assinaturas na Declaração 
única de Situação Laborativa e de 
Renda Familiar estão ilegíveis./ 
Falta contracheque da mãe do 
mês de janeiro de 2022.
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467 MARESSA FARIAS BRAGA ALVES 514294 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico/ 0.14-
dados_pessoais/t58_id109931.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t62_id109933.pdf/0.
16-comprovacao_renda/t64_id109934.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t65_id109935.pdf
/ 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id10993
6.pdf

A estudante colocou apenas seu 
nome na composição familiar, 
mas trata de diversos outros 
integrantes familiares no relato, 
tias como a mãe, padrasto, tia. 
Avós e prima também fazem 
parte do grupo familiar? Há 
necessidade de informar todos 
que residem com a candidata./ 
Falta Declaração única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar preenchida e assinada 
pela candidata e pelos demais 
membros familiares./ É 
necessário apresentar os CPF's de 
todos os componentes familiares, 
conforme as pessoas que serão 
informadas no formulário 
socioeconômico. / Falta o 
contracheque da estudante 
referente aos dias trabalhados 
antes da rescisão de 10 de 
dezembro de 2021. Confirmar 
que não está em gozo de seguro 
desemprego. Caso esteja é 
necessário apresentar o 
comprovante com o número de 
parcelas e os valores a serem 
recebidos. Caso mais alguém da 
composição familiar seja 
desempregado também devem 
ser entregues as carteiras de 
trabalho ou as declarações de 
ausência de carteira./ Caso mais 
alguém da composição familiar 
tenha renda deverão ser 
entregues os comprovantes de 
renda conforme a situação 
trabalhista de cada membro 
familiar, de acordo com o Edital 
03/2022/PRAE/UFC./ Falta 
comprovante de endereço da 
família. Apresentou novamente 
os contracheques da mãe no 
campo.
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468
MARIA ANITA MONTENEGRO 
APOLINARIO 537508 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id92208.pdf

Faltam os contracheques da 
estudante dos meses de 
dezembro de 2021 e janeiro e 
fevereiro de 2022. Contrato 
finalizado em 11.03.22. Estudante 
está em gozo de seguro 
desemprego? Se sim, deve ser 
apresentado comprovante com 
número de parcelas e valores 
recebidos ou a receber.

469 MARIA CARMELIA COELHO DE SOUSA 508708
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id137921.pdf   191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id137922.pdf

470 MARIA CAROLINE DA SILVA 536090 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id118308.pdf

Faltam cópias da página de 
identificação (qualificação civil) e 
de contrato de trabalho da 
Carteira de Trabalho do pai/ Falta 
cópia da página de identificação 
(qualificação civil) da Carteira de 
Trabalho da mãe.

471 MARIA CLARA GONÇALVES DE MORAES 485099 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t94_id14562
7.pdf/ 0.13-
documentacao_complementar/t95_id14562
9.pdf        

Faltam as informações referentes 
a pensão das irmãs na Declaração 
única de Situação Laborativa de 
Renda e suas respectivas 
assinaturas/ Falta um 
comprovante atualizado da 
pensão das irmãs em que conste 
o valor bruto (pode ser o histórico 
de créditos do site do INSS ou um 
demonstrativo de crédito de 
benefício retirado nos caixas 
eletrônicos).

472 MARIA CLARA MARTIM MALVEIRA 512355 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id117410.pdf

Falta cópia da Carteira de 
trabalho da estudante ou a 
declaração de ausência do 
referido documento.

473 MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA 512186
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa
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474
MARIA EDUARDA VIEIRA DE AZEVEDO 
SALES 536466 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico/ 191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id143875
.pdf/ 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id143876
.pdf / 0.14-dados_pessoais/t58_id142996.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t63_id142998.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t64_id142999.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t65_id143000.pdf/ 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id14300
1.pdf / 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id14300
2.pdf        

Constam apenas as informações 
da candidata na composição 
familiar. A estudante não 
informou os demais membros e 
suas respectivas 
ocupações/situações trabalhistas 
no formulário socioeconômico. / 
A estudante deve anexar a 
Declaração Negativa de Bolsa e 
Estágio (Declaração nº 15) 
preenchida, datada e assinada/ A 
estudante deve anexar a 
Declaração Negativa de 
Graduação (Declaração nº 17) 
preenchida, datada e assinada.
 /A estudante deve anexar a 
Declaração Única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar 
(Declaração nº 01) preenchida, 
datada e assinada pela candidata 
e por todos os demais membros 
familiares que tenham idade a 
partir de 18 anos/ Faltam os CPF 
da estudante, dos pais e dos 
demais membros familiares, se 
houver/ Falta carteira de trabalho 
do pai ou declaração de ausência 
do referido documento, bem 
como de outros familiares 
maiores de idade, se houver./ 
Faltam os contracheques da mãe 
de dezembro de 2021 e janeiro de 
2022/ Falta um comprovante de 
endereço atualizado dos últimos 
três meses (dezembro de 2021/ 
janeiro de 2022 e fevereiro de 
2022)/ A estudante deverá anexar 
a Declaração de Moradia Própria 
sem comprovação de Titularidade 
(Declaração nº 5) preenchida, 
datada e assinada pela mãe.

475 MARIA FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA 509733 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t67_id135793.pdf

Falta página de foto e de 
identificação (qualificação civil) da 
carteira de trabalho do tio/ Falta 
cópia da carteira de trabalho da 
estudante ou declaração de 
ausência do referido documento. 
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476 MARIA IRIS GOMES DA SILVA 520285 Documentação incompleta Formulário Socioeconômico

Estudante deve preencher o 
campo relacionado a sua moradia 
em Fortaleza.

477 MARIA JULIA SALES BRASIL 509993 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico,191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id87593.
pdf,0.13-
documentacao_complementar/t96_id83355.
pdf, 

Declaração negativa de graduação 
e Comprovação de moradia sem 
titularidade, Retificar situação 
ocupacional da mãe no 
formulario ( autonoma)

478 MARIA KAROLINE DA SILVA FREITAS 536789 Documentação incompleta

Formulário Socioeconômico/ 0.14-
dados_pessoais/t58_id148670.pdf / 0.16-
comprovacao_renda/t67_id148674.pdf        

Na composição familiar constam 
apenas os dados da estudante. É 
necessário declarar os pais e os 
irmãos bem como suas 
respectivas ocupações/situações 
trabalhistas./ Faltam assinaturas 
dos pais da Declaração Única de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar/ Falta cópia da página de 
identificação (qualificação civil) da 
carteira de trabalho da mãe/ 
Faltam cópias das páginas de 
identificação (qualificação civil) e 
de contrato de trabalho da CTPS 
do pai.

479 MARIA KETELHEN LOPES CAVALCANTE 537782 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id82828;
Formulário Socioeconômico

 informações incompletas na 
Declaração de Renda e no 
Formulário Socioeconômico

480 MARIA LAIRA ANDREZA DA SILVA SOUZA 537930 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id148307
.pdf/ 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id148309
.pdf/ 0.19-
outros_documentos/t85_id143594.pdf

A assinatura da estudante na 
Declaração Negativa de Bolsa e 
Estágio difere das apresentadas 
na Declaração de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar e 
em sua carteira de trabalho/ A 
assinatura da estudante na 
Declaração Negativa de 
Graduação difere das 
apresentadas na Declaração de 
Situação Laborativa e de Renda 
Familiar e em sua carteira de 
trabalho/ O documento inserido 
não comprova que a família está 
no Cadastro Único ou que recebe 
benefício social.

481 MARIA LETHYCIA MESQUITA DE FREITAS 494416 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id133899
.pdf

Declaração Negativa de Bolsa e 
Estágio não está preenchida.

482 MARIA LUIZA DE SOUZA CORREIA NETA 539238
Não entregou a documentação 
para a BIA
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483
MARIA LUIZA VITURINO DE BARROS 
MARQUES 510458

Indeferimento por mais de um 
motivo

0.22-
documentacao_complementar_justificativa_
matricula/t102_id102660.pdf

484 MARIANA DE SOUZA INACIO CAMPELO 539430
Não entregou a documentação 
para a BIA

485 MARIA NADINE SANTOS LIBERATO 520411
Indeferimento por mais de um 
motivo

0.16-comprovacao_renda/t62_id147952;
191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id149259
;0.16-comprovacao_renda/t64_id147954;
0.19-outros_documentos/t85_id147957

faltou entrega de CPF da 
estudante; conclusão de curso de 
graduação;faltou entrega da 
carteira de trabalho de familiar; 
comprovante do valor do 
benefício social

486 MARIA NICOLE FREITAS GOMES 539471 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id147376
;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id147377
;0.14-dados_pessoais/t58_id142896

Documentos assinados de forma 
irregular ao Edital; Correção da 
Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda

487 MARIA RANYA DE FREITAS OLIVEIRA 536388
Não entregou a documentação 
para a BIA

488 MARIA SORAIA MENDES CAVALCANTE 536743 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id136170.pdf

A estudante deve informar na 
Declaração da Situação Laborativa 
e de Renda Familiar o valor 
informado no relato que recebe 
do pai, e se colocar como pessoa 
que recebe pensão 
alimentícia/ajuda financeira. 

489 MARIA TAMIRIS DA COSTA LIMA 483239 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id136376.pdf

A estudante deve informar na 
Declaração única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar os 
valores que seu pai contribui para 
os gastos mensais da estudante e 
da família (tais como passagens, 
plano de internet, alimentação) e 
se colocar como pessoa que 
recebe ajuda financeira.

490 MARIA VITORIA BRASIL DA COSTA 542124 Matricula inativa

491 MARIA VITORIA COELHO DE CARVALHO 473153
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico/ 0.16-
comprovacao_renda/t67_id139747.pdf/       

Não justificou carga horária 
inferior a 256 horas. Deve, 
portanto, esclarecer a situação./ 
Faltam as páginas de contrato de 
trabalho da carteira de trabalho 
da mãe e do pai/ Falta a cópia da 
carteira de trabalho da estudante 
ou declaração de ausência do 
referido documento.
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492 MARIA VITORIA FERREIRA DA CUNHA 541084 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id134137.pdf

Faltam as páginas de foto e de 
contrato de trabalho das carteiras 
de trabalho da mãe e do pai. 
Apresentou apenas as páginas de 
qualificação civil da carteira de 
ambos.

493 MARIA VITORIA SILVA LIMA 511545
Não entregou a documentação 
para a BIA

494 MARIA VITORIA SOUSA DE PAULA 521565
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico/ 0.16-
comprovacao_renda/t64_id100467.pdf     

Não justificou carga horária 
inferior a 256 horas. Deve, 
portanto, esclarecer a situação./ 
Falta cópia da carteira de trabalho 
da estudante ou declaração de 
ausência do referido documento.

495 MARIA YOHANNE DE OLIVEIRA MOREIRA 510087 Desistente do processo seletivo

496 MARILIA GABRIELA ALVES OLIVEIRA 520242 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id94224.pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t67_id94226.pdf        

Declaração Única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar 
está sem as assinaturas da 
candidata e da mãe./ Falta cópia 
da página de qualificação civil
(identificação) da carteira de 
trabalho da mãe. Falta cópia da 
carteira de trabalho da estudante 
ou declaração de ausência do 
documento.

497 MARINA GABRIELA CARDOSO E COSTA 535795
Indeferimento por mais de um 
motivo

0.14-dados_pessoais/t58_id112937;0.16-
comprovacao_renda/t65_id112941;0.16-
comprovacao_renda/t71_id112942

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral; falta 
contrachques do pai;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI

498 MARIO WESLEY MACIEL DOS SANTOS 475128
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico;0.13-
documentacao_complementar/t94_id90733;
0.13-
documentacao_complementar/t95_id90734;
0.13-
documentacao_complementar/t96_id90735.

Comprovacao Renda: dados em 
desacordo com o informado no 
Formulário 
Socioeconomico/Declaração 
Única de Situação Laboral; falta 
entrega de recebimento do valor 
do benefício social; falta entrega 
da Declaração de Moradia em 
Fortaleza
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499 MARYANA CORREIA GUIMARAES 540808 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id142839.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t67_id142840.pdf

Falta informar situação laborativa 
da candidata e da mãe na 
Declaração Única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar./ 
Faltam as cópias dos CPF's da 
candidata e da mãe. Faltam as 
cópias das páginas de contrato de 
trabalho das carteiras de trabalho 
da candidata e da mãe.

500 MARYANE LIMA RIBEIRO 508730 Documentação incompleta

0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id95
301;0.16-comprovacao_renda/t65_id95298

Comprovação_moradia_estudant
e: não atende ao Edital;
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

501 MATEUS PAIVA RIBEIRO 541920 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id134717.pdf

Faltam os contracheques da mãe 
dos meses de dezembro de 2021 
e fevereiro de 2022.

502 MATEUS VIEIRA DA SILVA 537784 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id103318
.pdf / 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id103319
.pdf/ 0.14-dados_pessoais/t58_id102532.pdf        
/ 0.16-comprovacao_renda/t63_id102533.
pdf/ 0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id10253
5.pdf        

A Declaração Negativa de Bolsa e 
Estágio está datada com o ano de 
2020. Necessário inserir o 
documento com o ano atual./ A 
Declaração Negativa de 
Graduação está datada com o ano 
de 2020. Necessário inserir o 
documento com o ano atual./ É 
necessário informar os valores da 
pensão alimentícia recebidos 
pelos irmãos. O estudante 
também deve mudar sua situação 
trabalhista de bolsista e estagiário 
(se não o tiver) para trabalhador 
desempregado./ Faltam os CPF's 
da mãe e do padrasto do 
candidato. Falta a cópia da 
carteira de trabalho da mãe ou a 
declaração de ausência do 
referido documento. Faltam os 
contracheques dos meses de 
dezembro de 2021, e de janeiro e 
fevereiro de 2022 do padrasto. / 
Falta comprovante de 
financiamento do imóvel através 
do Programa Minha Casa, Minha 
Vida.
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503 MATHEUS CARVALHO NOGUEIRA 432186 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id149696.pdf/ 
0.16-comprovacao_renda/t62_id149697.
pdf/ 0.16-
comprovacao_renda/t65_id149700.pdf/ 
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t77_id14970
2.pdf/ 0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t84_id14
9703.pdf        

Faltam dados referentes aos 
CPF's, valores brutos das rendas 
mensais e data de nascimento do 
candidato e da mãe na 
Declaração Única de Situação 
Laborativa e de Renda Familiar./ 
Falta cópia do CPF, RG ou certidão 
de nascimento do irmão menor./ 
Faltam os contracheques da mãe 
referente aos meses de dezembro 
de 2021 e de janeiro e fevereiro 
de 2022./ Falta cópia do contrato 
de locação ou recibo de um dos 
três meses ou declaração de 
pagamento de aluguel./ A 
declaração de despesas com 
moradia deve ser assinada pelo 
responsável do imóvel e não pelo 
próprio estudante.

504 MATHEUS MENEZES RAMALHO 507979
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id130653.pdf / 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id130654.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id130655.pdf             

505 MATHEUS OLIVEIRA BORGES CARNEIRO 538110 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id82263.pdf

Documentação específica: 
entrega incompleta da 
documentação específica

506 MATHEUS PINHEIRO ALMEIDA 509847 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id124402
.pdf; 0.16-
comprovacao_renda/t64_id119252.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t68_id119253.pdf; 
0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t81_id11
9256.pdf

Documentação específica: faltou 
preencher e assinar a declaração 
negativa de bolsa e estágio e a 
declaração negativa de 
graduação;  Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
da irmã, do pai e da mãe; 
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de endereço da 
moradia do estudante em 
Fortaleza

507 MATHEUS VIEIRA CARNEIRO 509352 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id145565.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id145570.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda;  Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante

508 MAYCON FERREIRA ASSIS 539837 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id124483.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t66_id124486.pdf

Falta extrato do INSS e  assinatura 
da Declaração da Situação Laboral 
e de Renda
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509 MAYSA FELIX DOS SANTOS 477806 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t62_id79613.pdf

Não apresentou a Declaração 
única da Situação Laborativa e 
Renda Familiar

510 MELYSSA MARIA DA LUZ DE PAULA 494493 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id81465.pdf

Declaração Única da Situação 
Laborativa e Renda Familiar sem 
as devidas assinaturas, conforme 
dita Edital PSU 03/2021.

511 MICAELE SOUSA LIMA 515048 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id145868.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de documentação correta 
de MEI

512 MICHAEL HIARLEY SILVA ANDRADE 536071 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id87995.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id87997.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante;Dados Pessoais: 
informações incompletas da 
Declaração Unica de Situação 
Laboral, sem assinaturas.

513 MIKEIAS ALVES SANGUINETTI 470836 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id116793
.pdf;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id116794
.pdf;0.14-dados_pessoais/t58_id116039.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t67_id116041.pdf;
comprovacao_moradia_familia/t74_id11604
2.pdf;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11604
2.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Documentos 
rasurado

514 MIRIA SAMARA SILVA NOGUEIRA 520215 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id79235.pdf
Falta assinatura da Declaração da 
Situação Laboral e de Renda

515 MIRYAN DA SILVA DINIZ 541034 Matricula inativa

516 MISSIAS EXPEDITO CAVALCANTE XAVIER 509003 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id113997.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t68_id113998.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho dos 
familiares;Comprovacao Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar

517 MONALIZA DA COSTA ROCHA 538800 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id127720.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

518 NATALIA LARISSA SILVEIRA DE SOUSA 496062 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id146907.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral ou seja faltou 
incluir familiares e renda
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519 NATÁLIA RAMOS ALCÂNTARA VIEIRA 520128 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id79450.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do 
estudante; Faltou assinatura na 
declaração do psicólogo; Aluno 
possui HIV

520 NATALINA DE FREITAS OLIVEIRA 537488 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id90638.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t66_id90640.pdf;0.18-
comprovacao_moradia_estudante/t82_id90
643.pdf

Comprovantes de pagamentos de 
benefícios referentes a um dos 
três últimos meses, obtidos no 
site do INSS ou demonstrativo de 
crédito de benefício (disponível 
nos caixas eletrônicos). (Não 
serão aceitos extratos bancários);
Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e Renda (Declaração nº 
01 do Edital PSU,03/2022.1)

521 NATHALIA MOREIRA FIUZA 520326
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

0.14-dados_pessoais/t58_id128109.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t67_id128116.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar;
Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

522 NATIELA RODRIGUES DE SOUZA 520320 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id12176
4.pdf

Falta comprovante atual  de 
endereço da aluna

523 NATIELE MARIA COSTA MENDES 504373 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id137666.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

524 NICOLAS DA COSTA MOREIRA 509036
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h 0.16-comprovacao_renda/t65_id133969.pdf

Faltou contracheques referentes 
aos últimos 3 meses, com valor 
bruto mensal do salário.

525 NICOLAS HENRIQUE MACIEL DA SILVA 511358 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id97158.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; Declaração de 
Imposto de renda completa de 
Pessoa Física acompanhada do 
recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando 
houver

526 NICOLAS SAID RAMOS SAMPAIO 494915
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id127629.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id127630.pdf        

1. Declaração Negativa de Bolsa 
não preenchida nem assinada; 2. 
Declaração negativa de outra 
graduação com assinatura 
digitada.
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527 NICOLE DA SILVA SANTOS 539161 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id148881
.pdf;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id148882
.pdf;0.15-dados_pessoais/t61_id122063.pdf

Não entregou documentação 
específica;Dados Pessoais: não 
entregou a Declaração Unica de 
Situação Laboral e renda;Não 
entregou comprovante de aluguel

528 NIKOLAS CAFE DE VASCONCELOS 496712 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id114398.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

529 ODILENE VALESKA OLIVEIRA LIMA 514025 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id93569.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t67_id93570.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar e 
estudante

530 OLINDA MARIA DO AMARAL JULIAO 510617 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t62_id113154.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t65_id113157.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e de familiar; 
Comprovante de rendimento sem 
nome

531 PAMELA DE FATIMA EUFRASIO ROCHA 499772
Indeferimento por mais de um 
motivo

532 PAMELA EVELYN DE SOUSA BEZERRA 494637
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id103788.pdf        declaração negativa de graduação

533 PAMELA SUELLY PAULINO RODRIGUES 535924 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id115227.pdf;0.19-
outros_documentos/t85_id115237.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral;Informações 
familiares divergentes

534 PATRICIA DE SOUSA QUEIROZ 494920 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id90573.
pdf;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id90574.
pdf

Faltou declaração negativa de 
bolsa/ estágio do estudante;
declaração negativa de graduação 
do estudante

535 PAULO CESAR MESQUITA DA SILVA 537279 Matricula inativa

536 PAULO EDUARDO DA SILVA 496399

SE RENOVAÇÃO, ter auferido 
rendimento nulo no semestre 
anterior

537 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA RODRIGUES 474035 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id13938
0.pdf

Comprovante de endereço sem 
visibilidade

538 PAULO HERICK VASCONCELOS GOMES 537644 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id142862.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda;  contracheques 
da mãe

539 PAULO RICARDO DIAS DE SOUSA 537222 Matricula inativa

540 PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA 517115 Documentação incompleta

0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11931
2.pdf

Comprovante de endereço sem 
visibilidade
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541 PAULO SERGIO DE FREITAS FELIX FILHO 539366 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id149032.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral

542 PAULO VICTOR CORESMA MENEZES 511700 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id100060.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar

543 PEDRO AMERICO CAVALCANTE OLIVEIRA 432325 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id144841
.pdf Declaração sem assinatura;

544 PEDRO ANDERSON DA SILVA 509785 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id106799.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral

545 PEDRO ARRUDA DE OLIVEIRA 520356 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id121693.pdf

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

546 PEDRO ARTHUR LIMA DE FREITAS 509276 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id137372
.pdf;191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id137373
.pdf;0.17-
comprovacao_moradia_familia/t79_id13719
2.pdf

 Documentacao Complementar 
Específica- Declaração não 
preenchida corretamente:   
informações não preenchidas;
Comprovacao Moradia Familia: 
comprovante de moradia não 
atende ao edital

547 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CARVALHO 539978 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t64_id115070.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t67_id115071.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e familiar; Incluir  Declaração de 
Imposto de renda completa de 
Pessoa Física acompanhada do 
recibo
de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação 
de restituição, quando
houver;

548 PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA 537977 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t67_id95891.pdf;
0.16-comprovacao_renda/t65_id95890.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(contrato de trabalho, mesmo 
que em branco);Comprovação 
Renda: faltou entrega de 
contracheque de familiar (deve 
ser entregue referente a  três 
meses)
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549 PEDRO IGOR MARQUES VILARONGA 536000 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t67_id115602.pdf;
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id11560
3.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar ( 
contrato de trabalho) mesmo que 
em branco; Comprovação 
Moradia Família: comprovante de 
moradia não atende ao edital

550 PEDRO PAULO DE JESUS SILVEIRA 538700 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id142623.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t63_id142625.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral ( incluir 
familiares);Comprovação Renda: 
faltou entrega da carteiras de 
trabalho dos familiares

551 PEDRO VASCONCELOS DA SILVA 536313

Renda percapita bruta mensal 
superior ao estabelecido pelo 
PNAES (R$ 1.818,00)

0.14-dados_pessoais/t58_id132803.pdf;0.16-
comprovacao_renda/t64_id132807.pdf

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral ( sem 
assinaturas)

552 PEDRO VITOR CASTRO COELHO 512149
Indeferimento por mais de um 
motivo

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id149086.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id149087.pdf 

553 PEDRO VITOR DE FARIAS SILVA 539231 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar; 
Comprovação Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

554 PEDRO YAGO LIMA DE MESQUITA 537557 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id108517.pdf

Comprovação Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante 

555 RAFAEL DE ANDRADE GOIS GONCALVES 473475
Não entregou a documentação 
para a BIA

556 RAFAEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA 538020 Desistente do processo seletivo

557 RAIANA MOURA GAMA 512099 Documentação incompleta

Declaração de bolsa e estágio sem 

assinatura;➢ Comprovantes de 
pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos 
meses,
obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício

558 RAIMUNDO DIONEY DA SILVA OLIVEIRA 538537 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante

559 RAIMUNDO VIEIRA SAMPAIO NETO 535669
Não entregou a documentação 
para a BIA
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560 RAMON LIMA RODRIGUES 432496 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar ( 
contrato de trabalho, mesmo que 
em branco)

561 RANIELLE FERREIRA CARDOSO 499360 Documentação incompleta

Declaração negativa de bolsa e 
estágio sem visibilidade, bem 
como declaração negativa de 
graduação do estudante;Dados 
Pessoais: Declaração Unica de 
Situação Laboral e Renda, sem 
visibilidade;Histórico escolar sem 
visibilidade; Comprovação Renda: 
faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
(contrato de trabalho) mesmo 
que em branco;Comprovante de 
endereço sem visibilidade;
Declaração de moradia sem 
comprovação, sem visibilidade

562 RANIEL SANTOS DO NASCIMENTO FILHO 510669 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar ( 
contrato de trabalho) Ariane 
Ferreira do Nascimento

563 RANNA BRUNNA ARAUJO DE SOUSA 538732 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
( contrato de trabalho) mesmo 
que em branco

564 RAONE BATISTA DA SILVA 516319 Documentação incompleta

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovação 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
de familiar (contrato de trabalho) 
mesmo que em branco

565 RAQUEL COSTA ARAUJO 398838 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
( contrato de trabalho) mesmo 
que em branco

566 RAQUEL QUEIROZ DA SILVA 538802 Documentação incompleta

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda

567 RAUL MONTEIRO VESCO 537571
Não entregou a documentação 
para a BIA

568 RAUL SOARES BRILHANTE 538214 Matricula inativa
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569 RAYLANA CECILIA COSTA OLIVEIRA 521321 Documentação incompleta

Comprovação Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho de familiar 
(contrato de trabalho) mesmo 
que página em branco

570 RAYNÁRIA DA SILVA TORRES 536681 Documentação incompleta

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral ( faltou 
informar renda);Falta 
comprovantes de pagamentos de 
benefícios referentes a um dos 
três últimos meses,
obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício 

571 RAYSSA DE GOES PINHEIRO 508910 Documentação incompleta

Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante e de familiar

572 REGISSON PATRICIO DA ANUNCIACAO 494322 Documentação incompleta

Cópia do comprovante de 
endereço, preferencialmente da 
conta de energia, referente a um 
dos últimos 3 meses;

573 RENAN FRANCISCO LIMA 485218 Documentação incompleta

Comprovação_moradia_estudant
e: faltou entregar comprovante 
de endereço e comprovante de 
pagamento de aluguel

574 RENAN SALGADO ALMEIDA 483256 Documentação incompleta

Dados Pessoais: informações 
incompletas da Declaração Unica 
de Situação Laboral; 
Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante 
e de familiares

575 RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 475404
Possível concludente no 
semestre 2022.1

Não existem componentes 
curriculares para a estudante 
cursar em 2022.2

576 RENATO WILIAM NASCIMENTO SAMPAIO 536673 Documentação incompleta

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega da carteira 
de trabalho do estudante e de 
familiar; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de contracheque 
de familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)
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577 RENEBERGUE JONAS ALVES DE FREITAS 537864
Indeferimento por mais de um 
motivo

Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do 
estudante; Documentação 
específica: entrega incompleta da 
documentação específica

578 RICELLE PEREIRA NUNES 510646 Documentação incompleta

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de contracheque de 
familiar (deve ser entregue 
referente a  três meses)

579 RITA ELEN DOS SANTOS NOGUEIRA 508860 Documentação incompleta

Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF de 
familiares; Comprovação de 
renda: Faltou a entrega do 
comprovante de recebimento da 
pensão que a estudante relata 
receber.; Comprovacao Renda: 
faltou entrega de contracheque 
da mãe (deve ser entregue 
referente a três meses), os 
comprovantes entregues não são 
válidos

580 ROBERTO CARLOS RODRIGUES TEODORO 510951

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho nos EU's de 
2021

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id147894.pdf

Faltando certificado de 
participação no Enc. 
Universitários.

581 ROBERT WILLY RIBEIRO DOS SANTOS 494251 Documentação incompleta
Data e local do comprovante de 
moradia

582 RODRIGO AGUIAR MOREIRA 511332 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id149014.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id149015.pdf

Declarações negativas de estagio 
e bolsa e de graduação 
atualizadas.

583 RODRIGO CARVALHO MOURA 521273 Documentação incompleta

não foi entregue a página de 
contrato de trabalho do 
candidato e de seu pai

584 RODRIGO DA SILVA CARVALHO MAIA 511162 Documentação incompleta
 Não foram apresentados três 
contracheques da mãe

585 RODRIGO GOMES DE SOUSA 538064 Documentação incompleta
Faltou a página de contrato de 
trabalho em branco do candidato. 

586 ROGERIO ARRAIS DA SILVA 397896 Documentação incompleta

Estudante com carga horáira 
inferior ao mínimo exigido, 
comprovante de endereço sem 
data.

587 RUAN RUI SALES DE ARAUJO 538823
Não entregou a documentação 
para a BIA
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588 RYAN KEVEN ALVES 507980 Documentação incompleta

Declaração laboral incompatível 
com o formulário soceiocnomico, 
e falata de assiantura da 
declaraçãoe específica da BIA.

589 RYCLESON RODRIGUES DE ARAUJO 540206 Documentação incompleta

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF do estudante e da 
mãe;  Comprovacao Renda: faltou 
entrega da carteira de trabalho 
do estudante; Comprovante de 
renda: faltou entrega de 
contracheque de familiar, só veio 
apenas de um mês (deve ser 
entregue referente a três meses)

590 RYQUELME TAVARES DA COSTA 520377 Documentação incompleta
Comprovacao Moradia Familia: 
faltou comprovante de endereço 

591 SABRINA MARIA MONTEIRO DA SILVA 501760 Documentação incompleta

Formulário socioeconômico: 
dados incompletos, faltou o 
relato que justifica o pedido do 
auxílio, necessidade de refazer.
Dados Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF de 
familiares (pai);  Comprovacao 
Renda: faltou entrega das páginas 
corretas da carteira de trabalho 
do estudante

592 SABRINA MELO DUARTE 538459 Documentação incompleta

Documento de renda da avó 
conforme edital (Comprovantes 
de pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos 
meses,
obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas
eletrônicos)) - apresentou 
comprovante de saque. ps: valor 
1sm? caso sim, planilha está ok 
para recurso.
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593 SAMERO RYAN DE SOUSA RODRIGUES 511797 Documentação incompleta

Não assinou os documentos 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
BOLSA E ESTÁGIO e DECLARAÇÃO 
NEGATIVA DE GRADUAÇÃO 
Encontram-se apenas digitados 
no local da assinatura com fonte 
do word. 

Não apresentou documentação 
irmã Sara Suyanne de Sousa 
Rodrigues, a qual foi incluída na 
composição familiar do 
formulário socioeconômico. 

Formulário rejeitado, haja vista 
constar a irmã na composição 
familiar, porém não ser 
apresentada a sua 
documentação. 

594 SAMILE KAREN DE OLIVEIRA SOUSA 536902 Documentação incompleta

É critério para bolsa, conforme 
edital " Não possuir renda própria 
formal ou estágio remunerado, 
nem ser beneficiário de qualquer 
bolsa, seja concedida pela UFC ou 
por órgão ou agência de fomento, 
ou até mesmo bolsa-estágio 
concedida por outras 
instituições;" Apesar da estudante 
informar que sairá do atual 
emprego em abril, é fato que na 
data da seleção a candidata 
encontra-se impedida.
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595
SAMUEL WENDELL MELO BASILIO DE 
AQUINO 538833 Documentação incompleta

- As pessoas listadas na 
declaração única de renda não 
correspondem às informadas na 
composição familiar do 
formulário socioeconômico.
- na ausência destes, declaração 
da empresa com o valor do 
salário bruto mensal atualizado. 
obs: não será aceita declaração 
ou contra-cheque que conste 
somente adiantamento salarial."
- Estudante maior de 18 anos - 
Não apresentou CPF
- Comprovante de endereço em 
nome de terceiros (não faz parte 
da composição familiar). Nada foi 
informado no relato familiar.
-CPF da mãe ilegível
- Foram apresentados alguns 
documentos de pessoas que não 
fazem parte da composição 
familiar.

596 SAMYA CORREIA MARQUES 470233 Desistente do processo seletivo

597 SARA CALDAS ALVES SILVA 537869
Indeferimento por mais de um 
motivo

- CTPS da irmã incompleta, falta a 
página do "contrato de trabalho".
- Informa na declaração única de 
renda e no relato familiar que a 
renda do principal provedor 
familiar, o pai, é de R$5.500,00, 
porém a informação diverge do 
comprovante de renda do pai, o 
qual informa outro valor.

598 SARA MARIA ALVES RAMOS 504278 Documentação incompleta

-Não apresentou CPF da 
candidata.
- Comprovante de endereço no 
nome de uma pessoa que não 
consta na composição familiar. 
Não foi explicado no relato 
familiar a situação.

599 SARA QUEIROZ DOS SANTOS 541744 Documentação incompleta

Estudante informa no relato 
familiar "Vivo de ajuda constante 
da família tem um tempo, devido 
a falta de emprego", logo é 
necessário apresentar declaração 
de contribuição financeira, 
informando o valor recebido, a 
qual não foi entregue.
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600 SARA SIMÃO FERNANDES 520371 Documentação incompleta

- Estudante não declarou a família 
em seu núcleo familiar (§ 1º Para 
fins de composição do núcleo 
familiar, segue abaixo definição:
O núcleo familiar, para fins de 
estudo socioeconômico, é 
compreendido como a
comunidade formada por 
indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos 
por
laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa, com mútuo 
compromisso
financeiro, declarado e 
especificado neste formulário 
socioeconômico, que residem no
mesmo domicílio do estudante 
ou, quando oriundo de outro 
município ou outro Estado
da Federação, aqueles que 
residem no domicílio de origem 
do estudante.)

- (Carteira de trabalho da 
estudante sem a página do 
contrato de trabalho;
Não apresentou Cópia do 
comprovante de endereço, 
preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos 
últimos 3 meses

601 SAVIO CORREIA SOUSA 537477 Documentação incompleta

- Carteira de trabalho da mãe 
incompleta (sem a página do 
contrato de trabalho)
Carteira de trabalho do pai 
incompleta (sem a página do 
contrato de trabalho)
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602 SOFIA EVELYN SOUZA ALVES 536450 Documentação incompleta

- Comprovante de transferência 
via pix não será válido para 
comprovar moradia alugada. 
Deve ser apresentado  Cópia do 
contrato de locação ou 
declaração de pagamento de 
aluguel assinada pelo proprietário 
do imóvel (Declaração 07) ou 
declaração de despesas com 
moradia; ou Cópia do recibo 
atualizado de um dos últimos 3 
meses;
- Não assinou a Declaração 
negativa de graduação;
- Não apresentou o CPF da mãe.

603 SOFIA MARIA VALETIM COSTA LIMA 536174
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Esclarecer se a pensão 
descontada no contracheque do 
pai é para própria estudante ou 
para outra filha.

604 SOFIA SIQUEIRA HERNANDEZ 411586 Documentação incompleta

É necessário apresentar a 
documentação do namorado 
conforme Edital, uma vez que 
residem juntos e que há a 
dependência econômica.

605 SOPHIA TEIXEIRA ARAÚJO 537123 Documentação incompleta

Na ficha cadastral da empresa 
consta que a irmã é empresária 
(2.8 Para sócios e/ou 
proprietários de empresas), 
porém apresentou documentação 
como MEI (2.9 Para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e profissionais 
liberais)
- Na Ficha de Inscrição e de 
situação cadastral da Receita 
Federal aparece como  
proprietários de empresas e não 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs). Porém não 
apresentou Declaração 
Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos (DECORE) 
devidamente
atualizada, dos últimos 3 meses, 
dentro do prazo de validade, 
constando rendimentos e
retirada de lucros, numerada e 
assinada por contador inscrito no 
CRC, relativo a sua atividade.
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606 SUNSLLY MARQUES ISRAEL 540727 Documentação incompleta

CTPS dos pais com as páginas do 
contrato de trabalho ilegiveis. 
CTPS da estudante e do irmão 
incompletas sem a página do 
contrato.

607
TAINAN FERREIRA MARIANO DE 
OLIVEIRA 495099 Documentação incompleta

As declarações devem ser 
ASSINADAS MANUALMENTE  E 
NÃO DIGITADAS COM LETRA DO 
WORD. Entregar todas assinadas 
enão digitadas.

Entregar carteira de trabalho do 
estudante.

608 TAIRO DE MORAIS GASPAR PEIXOTO 383417 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id83717.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id83718.pdf

609 TAIS CAREM MARQUES DUTRA 537616 Documentação incompleta
Falta a carteira de trabalho da 
estudante (maior de 18 anos)

610 TALITA ALVES LIMA 520376 Documentação incompleta

PF do irmão José Willame Alves 
Lima não foi entregue 
(incompleto).

611 TALITA MARIA TORRES DA SILVA 520281
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Diante do relato familiar, bem 
como da incompatibilidade de 
gastos e receitas, como também o 
vínculo familiar não rompido, 
solicitamos esclarecimento da 
situação e se for o caso inclusão 
da mãe na composição familiar, 
bem como detalhamento dos 
gastos em relação a renda 
familiar, pois está incompativel. 
Vide SAE.
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612 TEREZA ALICE DOS SANTOS PAES 539588 Documentação incompleta

Carteira de trabalho da candidata 
incompleta (sem a página do 
contrato de trabalho). Falta 
também a Carteira de trabalho da 
prima.

Não apresentou Carteira de 
trabalho da estudante (maior de 
idade). Não apresentou 
contracheques da tia (ou 
declaração constando valor bruto 
recebido vide edital para 
trabalhador assalariado: "2.3. 
Para trabalhadores assalariados 
&#10146; Contracheques 
referentes aos últimos 3 meses, 
com valor bruto mensal do 
salário; ou, na ausência destes, 
declaração da empresa com o 
valor do salário bruto mensal 
atualizado. obs: não será aceita 
declaração ou contra-cheque que 
conste somente adiantamento 
salarial."

613 THAIAMIS DO NASCIMENTO LOPES 520149
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Estudante afirma que os gastos 
com moradia em Fortaleza é de 
380,00 e que paga mensalmente 
essa quantia à tia. Porém informa 
que a única renda familiar é o 
auxílio brasil no valor de 400,00. 
Desta forma há uma 
incompatibilidade da renda 
familiar com os gastos da aluna e 
da familia no piauí. Solicitamos 
detalhamento da receita familiar 
e dos gastos para podermos 
avaliar a informação, pois com os 
dados informados até aqui são 
incompativeis gastos e recitas 
familiares (em caso de outra 
renda, deve ser entregue 
documentação comprovando-a).
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614
THAINARA HELLEN SANTANA DO 
NASCIMENTO 511806 Documentação incompleta

Esclarecer se irá receber seguro 
desemprego (comprovar atraves 
de declaração da empresa se faz 
jus ao seguro desemprego) e 
apresentar os 3 últimos 
contracheques da estudante dos 
últimos 3 meses apesar da 
rescisão de contrato.

615 THAIS AVILA AGUIAR 509801

SE RENOVAÇÃO, ter auferido 
rendimento nulo no semestre 
anterior

616 THAIS DA SILVA FONTELES 537563
Não entregou a documentação 
para a BIA

617 THAIS HELEN ALVES BANHOS 509905 Documentação incompleta

Carteiras de trabalho da 
estudante e do irmão Gustavo 
estão incomplestas (faltam as 
páginas "contrato de trabalho"

618 THAIS LIMA MATOS 536737 Documentação incompleta

apresentou contracheque 
referente a somente um mês do 
pai e  do irmão. Deve apresentar 
os 3 últimos contracheques do pai 
e do irmão (dezembro, janeiro e 
fevereiro)

619 THAIS QUEIROZ CRUZ 538636
Indeferimento por mais de um 
motivo

(Documentação incompleta) - 
Comprovante de endereço da 
família de origem desatualizado. 
Apresentar um referente a um 
dos últimos 3 meses (caso não 
esteja no nome do pai, esclarecer 
de quem se trata o nome do 
responsável pelo comprovante de 
endereço)

(Informações divergentes) - 
algumas questões devem sem 
melhor explicadas. Solicitamos os 
valores recebidos atualmente 
pela família (levar em 
consideração os últimos 3 meses), 
informando todas as fontes de 
renda ajuda de familiares ou 
terceiros, se houver). Logo em 
seguida DETALHAR os gastos da 
família (gastos do pai em Brasilia 
e gastos da estudante aqui).
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620 THALISSON MIRANDA PIRES 509249 Documentação incompleta

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
GRADUAÇÃO não está assinada 
(apenas nome digitado) não é 
válido. deve ser assinada.

Não apresentou a eclaração de 
não possuir bolsa ou estágio

Não apresentou a "Declaração 
única da Situação Laborativa e 
Renda da Família" e, a qual deve 
ser ASSINADA pela irmã e pelo 
estudante (em vez de somente 
digitada)

DECLARAÇÃO DE MORADIA SEM 
COMPROVAÇÃO DE 
TITULARIDADE não assinada 
(apenas nome digitado) o que não 
é válido. A declaração deve ser 
assinada a punho.

DECLARAÇÃO DE MORADIA 
COMPARTILHADA COM AMIGOS 
OU PARENTES não assinada 
(apenas nome digitado) deve ser 
assinada a punho.

621 THAYNA FERREIRA BARROS 498838 Documentação incompleta

Não apresentou a documentação 
solicitada conforme EDITAL Nº 
03/2022/PRAE/UFC referente ao 
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 
– 2022.1 (entregou praticamente 
somente folhas em branco em 
todos os campos)

622 THAYNARA MATIAS MONTE 470283 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t1
00_id132780.pdf

Certificado de participação nos 
Enc. Universitários ou justificativa 
do porque não participou.

623 THIAGO COSTA ARRUDA 517166
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

Matricula inferior a 256 horas, 
não apresentou justificativa 
fundamentada
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624 THIAGO MARQUES NOBREGA 495457
Indeferimento por mais de um 
motivo

-Não apresentou justificativa de 
não matricula de no minimo 256 
horas

- A DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
BOLSA E ESTÁGIO não está 
assinada, apenas digitada com 
letra do word. deve ser assinada.

- A DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
GRADUAÇÃO não está assinada, 
apenas digitada com letra do 
word. deve ser assinada.
- A DECLARAÇÃO ÚNICA DA 
SITUAÇÃO LABORATIVA E DE 
RENDA FAMILIAR não está 
assinada, apenas digitada com 
letra do word. deve ser assinada 
por todos os membros familiares 
maiores de 18 anos.
- 0.16-
comprovacao_renda/t64_id14331
9.pdf
- A DECLARAÇÃO DE MORADIA 
SEM COMPROVAÇÃO DE 
TITULARIDADE não está assinada, 
apenas digitada com letra do 
word. deve ser assinada pela 
responsável.

625 THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 473929
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

Estudante matriculado em menos 
de 256 horas. Não paresentou 
justificativa.

626 THOMAS SILVA DE VASCONCELOS 508522 Documentação incompleta
Carteira de trabalho da mãe falta 
a página do contrato de trabalho
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627 UBIRANI RAMON AMARO QUEIROZ 516217 Documentação incompleta

Apresentar do pai os 
Contracheques referentes aos 
últimos 3 meses, com valor bruto 
mensal do salário; ou,
na ausência destes, declaração da 
empresa com o valor do salário 
bruto mensal atualizado. obs: não 
será aceita declaração ou contra-
cheque que conste somente
adiantamento salarial.
obs: pai começou a trabalhar 27 
de janeiro de 2022? Apresentar 
pelo menos os contracheques até 
agora (não precisa ser 3) ou a 
declaração da empresa.

628 VALTER JUNIOR IZIDIO MARTINIANO 501749
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

629 VANESSA CARLOS DA SILVA 535896 Documentação incompleta
Carteira de trabalho da mãe falta 
a página do contrato de trabalho

630 VANESSA SOARES MOTA VIEIRA 389399 Documentação incompleta

Apresentar a pagina do "contrato 
de trabalho" da carteira de 
trabalho mais recente da mãe

deve ser apresentado no recurso 
o extrato bancário dos beneficios 
sociais com o valor do benefício 
atualizado de um dos últimos 3 
meses. informar qual a fonte de 
renda familiar dos ultimos tres 
meses (qualquer valor de 
qualquer fonte que tenha sido 
utilizado pela familia. Devendo 
ser informado os valores de ajuda 
de terceiros)

631
VANGLECIO DE ASSUNCAO MARQUES DE 
SOUSA 542100 Documentação incompleta

A Declaração única da Situação 
Laborativa e Renda da Família não 
ESTÁ ASSINADA. A mesma deve 
ser assinada por todos os 
membros que nela constam
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632 VICENTE LAIO SOUSA FREITAS 537945 Documentação incompleta

A DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
GRADUAÇÃO não está assinada, 
apenas digitada com letra do 
word. deve ser assinada.
- Informar a situação laborativa 
de ambos no campo "situação 
laborativa" na declaração.
- Carteira de trabalho do 
estudante falta a página "contrato 
de trabalho"
- Para trabalhadores assalariados 
devem ser apresentados 
Contracheques referentes aos 
últimos 3 meses, com valor bruto 
mensal do salário; Estudante 
somente apresentou um 
contracheque da mãe.

633 VICTOR ALBERTO BENICIO DE ABREU 501780 Documentação incompleta

- Estudante matriculado em 
número de créditos inferior a 256 
horas e não enviou justificativa. 
(enviar justificativa)

- Solicitamos que a declaração 
seja devidamente assinada pela 
empresa.

634 VICTOR CAVALCANTE PENA 538354 Documentação incompleta
Não apresentou carteira de 
trabalho da mãe.

635 VICTOR EMANUEL DOS SANTOS PIRES 497663 Documentação incompleta

191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
8_id95224.pdf/ 191.21-
documentacao_especifica_bia_renovacao/t9
9_id95225.pdf        

Declarações negativas de bolsa, 
estagio, graduação. 

636
VICTORIA LOHREINE DE CARVALHO 
GRANGENSE 499630 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id118180.pdf

Carteira de trabalho da estudante 
incompleta (falta a página 
"contrato de trabalho")

637 VICTOR JUNIOR SANTOS SILVA 536550
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos

Formulário Socioeconômico e 0.14-
dados_pessoais/t58_id109640.pdf

Questões divergentes a serem 
esclarecidas no recurso acerca da 
composição familiar e 
comprovação de renda 

Deve ser apresentado documento 
dos pais ou em caso de 
dependencia economica, informar 
a fonte de renda de qual vive e OS 
VALORES QUE RECEBE na 
declaração unica de renda.
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638 VICTOR LEVI LIMA MARINHO 521286 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id93392.
pdf

639 VICTOR SOARES AZEVEDO FERREIRA 536064

SE RENOVAÇÃO, não ter cursado 
carga horária mínima de 256h no 
semestre anterior Formulário Socioeconômico

Estudante sem vínculo ativo com 
a Universidade - MATRÍCULA 
CANCELADA

640 VINICIUS BARBOSA DIAS 536247
Indeferimento por mais de um 
motivo

Formulário Socioeconômico
0.16-comprovacao_renda/t65_id113035.pdf

Renda per capita superior ao 
estabelecido pelo PNAES
não Apresentou Contracheques 
referentes aos últimos 3 meses, 
com valor bruto mensal do salário 
DOS EMPREGADOS

641 VINICIUS DA SILVA FELIX 538677 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id129693.pdf
0.16-comprovacao_renda/t65_id129697.pdf

- Declaração única da Situação 
Laborativa e Renda da Família não 
está assinada por nenhum 
membro familiar
- Para trabalhadores assalariados 
deve apresentar Contracheques 
referentes aos últimos 3 meses, 
com valor bruto mensal do salário 
(apresentou somente um mês)

642 VINICIUS FERNANDES DE MENDONÇA 510176 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t69_id131679.pdf

Há um contrato em aberto na 
carteira de trabalho do irmão, 
porém não foram apresentados 
contracheques

643 VINICIUS MAXIMO CARNEIRO 472561 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t62_id122420.pdf
0.16-comprovacao_renda/t64_id122421.pdf
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t75_id12242
4.pdf

CPF da irmã Vitória ilegível
Carteira de trabalho do estudante 
incompleta (falta página do 
contrato de trabalho)
Documento da moradia ilegível

644 VIRGINIA BERTO GOMES PRAXEDES 538136 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id115840.pdf
Não apresentou contracheques 
da mãe

645 VIRNA FERREIRA DE MESQUITA 508091 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t62_id147066.pdf
0.16-comprovacao_renda/t64_id147067.pdf

Documento com os CPFs está 
ilegível

Apresentar carteira de trabalho 
do pai onde conste a data da 
demissão. caso a demissão do pai 
tenha ocorrido nos ultimos tres 
meses, é necessário apresentar os 
contracheques desses meses. 
Caso o pai esteja recebendo 
seguro desemprego deve ser 
comprovado. Deve ser 
apresentado os contracheques do 
irmão referente aos ultimos 3 
meses
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646 VITOR EMANUEL EUFRASIO CRUZ E SILVA 514787 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id102537
.pdf
0.13-
documentacao_complementar/t96_id14833
1.pdf

Declaração negativa de bolsa  e 
estágio com data anterior a 3 
meses 

estudante afirma ser beneficiário 
do auxilio brasil, logo deve 
apresentar extrato bancário com 
o valor do benefício atualizado de 
um dos últimos 3 meses.

Na falta de comprovação 
contundente que o estudante 
possui meios de sobrevivencia 
sozinho, e sem documentos para 
isso, a renda continua a mesma 
utilizada no processo seletivo 
anterior (renda familiar)

647 VITORIA CAMPOS TEIXEIRA 470225 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id121065.pdf

Carteira de trabalho da estudante 
falta a página do contrato de 
trabalho

648
VITORIA CAVALCANTE COUTINHO DE 
MORAIS 512268 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id83508.pdf
0.16-comprovacao_renda/t71_id83509.pdf

CTPS candidata e irmã 
incompletas - falta a página do 
contrato de trabalho

Mãe empresaria: falta a 
Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos 
(DECORE) devidamente
atualizada, dos últimos 3 meses, 
dentro do prazo de validade, 
constando rendimentos e
retirada de lucros, numerada e 
assinada por contador inscrito no 
CRC.

649 VITORIA DA SILVA SALES 514536 Documentação incompleta

650 VITORIA EDUARDA DE SOUZA LIRA 521345 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id88566.pdf
0.16-comprovacao_renda/t62_id88568.pdf

Estudante não assinou a 
DECLARAÇÃO ÚNICA DA 
SITUAÇÃO LABORATIVA E DE 
RENDA FAMILIAR

Não apresentou CPF da mãe

651 VITORIA GOMES DOS SANTOS 542251 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id140987.pdf
0.16-comprovacao_renda/t64_id140989.pdf

Candidata não assinou a 
declaração de renda
Falta página de identificação da 
carteira de trabalho do irmão

652
VITORIA JESSICA VASCONCELOS DOS 
SANTOS 539637 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id139395.pdf

Falta a carteira de trabalho da 
estudante.
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653 VITORIA KELLER OLIVEIRA DE ARAUJO 510984 Documentação incompleta 0.14-dados_pessoais/t58_id81251.pdf

Faltam as carteiras de trabalho 
das pessoas desempregadas e 
informar valores (0,00) na 
declaração única de renda.

654 VITÓRIA RÉGIA SILVA DE SOUZA 535828
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos 0.16-comprovacao_renda/t64_id122087.pdf

A carteira de trabalho da irmã 
Sabrina está assinada (sem 
registro de fim do contrato), 
apresentar contracheques ou 
documento que comprove a 
demissão

655 VITORIA SILVA DE SOUZA 539127 Documentação incompleta
0.14-dados_pessoais/t58_id119243.pdf
0.16-comprovacao_renda/t65_id119247.pdf

Informar valores na declaração 
única de renda, caso seja zero, 
informar 0,00
Não apresentou documento de 
renda da mãe) três últimos 
contracheques

656
VITORIA STEFANIE NOGUEIRA 
RODRIGUES 471257 Documentação incompleta

0.16-comprovacao_renda/t64_id146463.pdf
0.16-comprovacao_renda/t66_id146464.pdf

- Existe um contrato em aberto na 
CTPS da estudante. Solicitamos 
esclarecimento e documento que 
comprove o encerramento do 
vinculo.
- Conforme edital, Solicitamos a 
entrega de Comprovantes de 
pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos 
meses, obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível nos caixas 
eletrônicos) o qual conste o valor 
bruto. (Não serão aceitos extratos 
bancários).

657 VITORIA VIVIAN FREIRE ROCHA 510878
Não entregou a documentação 
para a BIA

658 VITORYA COSTA DE ALMEIDA 511301 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id126991.pdf
0.16-comprovacao_renda/t64_id126994.pdf
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t74_id12699
5.pdf
0.19-outros_documentos/t85_id126998.pdf

- Deve constar na declaração 
unica de renda o valor recebido 
de ajuda de terceiros (avó) que foi 
informado no relato familiar.
- Carteira de trabalho do pai e da 
mãe faltam a página do contrato 
de trabalho.
- Comprovante de moradia com 
endereço ilegível (rasurado)
- Caso o auxílio Brasil seja a única 
renda familiar, deve ser 
apresentado o extrato bancário 
com o valor do benefício 
atualizado de um dos últimos 3 
meses.

659 VIVIAN MARIA AZEVEDO LIMA 536170 Matricula inativa
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660 WADAMY MATOS DOS SANTOS 511431 Documentação incompleta

0.13-
documentacao_complementar/t95_id12572
8.pdf

Devido a única renda familiar ser 
o auxílio brasil, solicitamos que 
apresente o comprovante de 
recebimento do beneficio 
(extrato) do auxilio brasil um dos 
ultimos 3 meses.

661 WADDINGTON ARAUJO PEREIRA 535832 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t65_id129835.pdf

DEVEM SER APRESENTADOS OS 
CONTRACHEQUES DOS TRES 
ULTIMOS MESES

662 WANDERSON MATHEUS FELIX MATOS 537352 Documentação incompleta

0.14-dados_pessoais/t58_id137039.pdf
0.17-
comprovacao_moradia_familia/t76_id13704
4.pdf

Se beneficiário do Bolsa Família 
ou de demais benefícios sociais 
(seguro safra, entre outros): 
apresentar extrato bancário com 
o valor do benefício atualizado de 
um dos últimos 3 meses.

Falta a assinatura da responsável 
na Declaração de moradia sem 
comprovação de titularidade

663 WERLON AFONSO LEITE 539407 Documentação incompleta

191.9-
documentacao_especifica_bia/t45_id93431.
pdf; 191.9-
documentacao_especifica_bia/t46_id93432.
pdf; 0.14-dados_pessoais/t58_id89457.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t62_id89458.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t64_id89460.pdf

Documentação específica: faltou 
a entrega da declaração negativa 
de bolsa e da declaração de não 
possuir outra graduação; Dados 
Pessoais: não entregou a 
Declaração Unica de Situação 
Laboral e renda; Comprovacao 
Renda: faltou entrega de CPF da 
estudante;  Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho do estudante

664 WESLEY ALVES DE OLIVEIRA 507943 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id130892.pdf

 Comprovacao Renda: faltou 
entrega das páginas corretas da 
carteira de trabalho do estudante

665 WESLEY JONNAS DA COSTA SILVA 538966 Documentação incompleta
0.16-comprovacao_renda/t62_id106690.pdf; 
0.16-comprovacao_renda/t67_id106692.pdf

Comprovacao Renda: faltou 
entrega de CPF do estudante e  
familiares; Comprovacao Renda: 
faltou entrega da carteira de 
trabalho de familiar

666 WESLLEY SAMPAIO MARREIRO 414617 Documentação incompleta 0.16-comprovacao_renda/t64_id89067.pdf

1. Paginas referentes ao Contrato 
de Trabalho da Carteira de 
Trabalho do estudante 2. Certidão 
de Óbito do pai

667 WILLIAM WALLACE SOUZA DA SILVA 537923 Documentação incompleta comprovacao_renda/t67_id119734.pdf

Paginas do Contrato de Trabalho 
da Carteira de Trabalho da mãe - 
em branco ou com último 
emprego - para comprovar 
ausência de vínculo empregatício.
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668
WILLIAN DE MIRANDA TRINDADE 
CARNEIRO 520105 Documentação incompleta

dados_pessoais/t58_id142196.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id142202.pdf

1. Certificado de Ensino Médio 
em Escola Pública. 2. Carteira de 
Trabalho - paginas da 
Identificação ao Contrato de 
Trabalho - que comprovem 
ausência de vínculo empregatício, 
ou declaração de ausência de 
Carteira, do candidato. 3. Carteira 
de Trabalho - paginas da 
Identificação ao Contrato de 
Trabalho - ou Declaração de 
ausência de Carteira de Trabalho, 
da irmã trabalhadora autônoma 
para comprovar ausência de 
vínculo empregatício. 

669 WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA 471243 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id119514.pdf

Páginas de Contrato de Trabalho 
nas Carteiras de Trabalho do 
candidato e do irmão para 
comprovar ausência de vínculo 
empregatício.

670 WLADIA MARIA TABOSA CRUZ 510582 Documentação incompleta comprovacao_renda/t68_id91209.pdf

Faltam páginas do contrato de 
Trabalho das Carteiras de 
Trabalho do pai e mãe, para 
comprovar ausência de vínculo 
empregatício.

671 YAN SANTISTEBAN ALENCAR LIMA 517138
Informações divergentes 
precisando de esclarecimentos dados_pessoais/t58_id122208.pdf

Inserir na declaração unica de 
situação laboral o auxilio de 
R$300,00 que o candidato (ou 
outro membro da família)recebe 
da avó conforme descrito no 
relato do formulário sócio-
econômico

672 YASMIN SANTOS MENDONCA 516362 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id92950.pdf

Contracheques da mãe relativos 
aos dois meses anteriores ao 
desemprego para compor a renda 
média dos últimos 3 meses ou 
comprovante de seguro-
desemprego.

673
YASMIN SILVA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 475432 Documentação incompleta

dados_pessoais/t58_id111552.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id111555.pdf

1. Atestar, na Declaração Única de 
Situação Laboral,  a renda advinda 
de benefício social e doações, 
conforme relatado no formulário 
sócio-econômico. 2. Comprovante 
de benefício social, única renda 
da família, conforme declarado 
no formulário sócioeconômico. 
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674 YURE MOREIRA BARBOSA 500759 Documentação incompleta
documentacao_complementar/t94_id96412.
pdf

1.Há divergências entre a 
composição familiar no 
formulário socioeconômico e na 
Declaração única de Situação 
Laboral. Ainda que informe que 
se mudou e está morando 
sozinho em Fortaleza, é 
necessário informar alguma renda 
na Declaração Única de situação 
Laboral advinda de familiares ou 
outras fontes. .

675 YURISLAN KELWEN FERREIRA NORONHA 496952 Documentação incompleta
comprovacao_renda/t65_id147529.pdf e 
comprovacao_renda/t71_id147530.pdf

1. Comprovação da renda advinda 
do comércio de peças para 
motocicletas no nome da mãe 
como microempreendedora 
individual 2. Comprovante de 
renda da irmã conforme 
Declaração Única da Situação 
Laboral

676 AMANDA HELEN MACEDO DA SILVA 539322 Documentação incompleta comprovacao_renda/t72_id89281.pdf

Página do contrato de trabalho na 
Carteira de Trabalho do pai, 
conforme atestado na Declaração 
Única de Situação Laboral e 3 
últimos contracheques.

677 ANA CECILIA FERREIRA MARQUES 473662
Não entregou a documentação 
para a BIA

678 ANA KAROLINA MATEUS TEIXEIRA 406291
Não entregou a documentação 
para a BIA

679 ANA VITORIA SANTOS RIBEIRO 496990
Não entregou a documentação 
para a BIA

680 ANDRE CASTRO DA SILVA 540301
Não entregou a documentação 
para a BIA

681 ANDRESA TAMARA SILVA DOS SANTOS 501775
Não entregou a documentação 
para a BIA

682
ANDRESSA MARIA CARVALHO 
ESPINDOLA 511396 Documentação incompleta dados_pessoais/t58_id150033.pdf

Pensão do irmão menor, 
conforme declarado no 
formulário sócio-econômico e não 
informado na Declaração Única 
de Situação Laboral.

683 ANNE CAROLINE SANTOS SILVA 507848
Não entregou a documentação 
para a BIA

684 ANTONIO CLAUDIO DUTRA BATISTA 511256
Não entregou a documentação 
para a BIA

685 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS FILHO 510055
Não entregou a documentação 
para a BIA
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686
ANTONIO MARCIO BARBOZA DOS 
SANTOS 499277 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id120746.pdf

Paginas do contrato de Trabalho 
da Carteira de trabalho da mãe, 
comprovando desemprego ou 
declaração de que não possui 
carteira de trabalho.

687 ARISTON SILVA DE AZEVEDO 542099
Não entregou a documentação 
para a BIA

688 ARTHUR SEVERIANO DA SILVA 538422
Não entregou a documentação 
para a BIA

689 BIANCA DOS SANTOS MARQUES 536199
Não entregou a documentação 
para a BIA

690 BRYAN GERDESON MOREIRA DA SILVA 501758
Não entregou a documentação 
para a BIA

691 BYANCA ARAUJO PINTO 536411 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id144864.pdf

Carteira de Trabalho - da 
Identificação ao Contrato de 
Trabalho - da candidata ou 
declaração de não possuir 
carteira de trabalho

692 CAMILA SOUSA MATOS 511077
Não entregou a documentação 
para a BIA

693 CARLOS VINÍCIUS GOMES DE OLIVEIRA 535520
Não entregou a documentação 
para a BIA

694 DANILO DA CUNHA AZEVEDO 516334
Não entregou a documentação 
para a BIA

695 DAVI MONTENEGRO DE LIMA 509638 Documentação incompleta

comprovacao_renda/t71_id109314.pdf e 
comprovacao_moradia_familia/t75_id10931
6.pdf

1.Páginas anteriores à pagina do 
Contrato de Trabalho da carteira 
de trabalho da mãe, sobretudo a 
página de identificação 2.Carteira 
de Trabalho do candidato 
comprovando ausência de vínculo 
empregatício.3. O documento do 
imóvel está incompleto, não 
constando o endereço.

696 DAVID WESLEY DOS SANTOS BRITO 511114
Não entregou a documentação 
para a BIA

697 DAVILA VITORIA PEREIRA PAULINO 539594
Não entregou a documentação 
para a BIA

698 DEBORA MONTEIRO DIAS 514969
Não entregou a documentação 
para a BIA

699 EMERSON PINTO MESQUITA 509182
Não entregou a documentação 
para a BIA

700 EMMANOEL CALLOU BARBOSA DE LIMA 520299
Não entregou a documentação 
para a BIA

701 ERIK CARDOSO DOS SANTOS 476451 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id148353.pdf

Página do Contrato de Trabalho 
da Carteira de Trabalho  do 
candidato comprovando 
desemprego.
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702 ESTER DOS SANTOS DA SILVA 538626
Não entregou a documentação 
para a BIA

703 ESTHER EMILI DA SILVA 413349
Não entregou a documentação 
para a BIA

704 EURIDES VITORIA FREITAS BRASIL 501747 Documentação incompleta
comprovacao_renda/t67_id118766.pdf e 
comprovacao_renda/t63_id118763.pdf

1.Páginas anteriores ao Contrato 
de Trabalho da Carteira de 
Trabalho, supostamente do pai da 
candidata, sobretudo as paginas 
de identificação 2. Esclarecer CPF 
de menor (Lara Camily Freitas 
Brasil) que foi anexado à 
documentação de renda sem ter 
sido informado no formulário 
sócioeconomico.

705 FELIPE SILVA DOS SANTOS 537221 Documentação incompleta
comprovacao_renda/t64_id111893.pdf e 
comprovacao_renda/t66_id111894.pdf

1. Pagina de Contrato de Trabalho 
da Carteira de Trabalho do 
candidato. 2. Dois outros dos 
últimos comprovantes de 
benefício para, em função dos 
descontos e complemento de 
acompanhante, avaliar com mais 
segurança a renda apresentada.

706 FERNANDO CARLOS BARBOSA DE SOUSA 471515
Não entregou a documentação 
para a BIA

707
FERNANDO MARLEY ALCANTARA DA 
ROCHA 495824

Não entregou a documentação 
para a BIA

708
FERNANDO VINICIUS ALBUQUERQUE 
NASCIMENTO 508185

Não entregou a documentação 
para a BIA

709 FRANCISCA MONALIZA COSTA OLIVEIRA 536305
Não entregou a documentação 
para a BIA

710
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO 
NOGUEIRA 511850

Não entregou a documentação 
para a BIA

711 FRANCISCO DONATO LEITE PESSOA 540612
Não entregou a documentação 
para a BIA

712 FRANCISCO FELIPE GOMES SANTIAGO 485767
Não entregou a documentação 
para a BIA

713 FRANCISCO ITALO BEZERRA DE SOUSA 469856
Não entregou a documentação 
para a BIA

714 FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DE SOUSA 511712
Não entregou a documentação 
para a BIA

715
FRANCISCO WILLIAM COELHO DE 
ALMEIDA 514748

Não entregou a documentação 
para a BIA

716 GABRIEL DA SILVA RAULINO 511771
Não entregou a documentação 
para a BIA

717 GABRIEL PEREIRA DA SILVA 538979
Não entregou a documentação 
para a BIA

718
GABRIELA MAHARA CAVALCANTE 
AGUIAR 516896

Não entregou a documentação 
para a BIA
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719 GABRIELA SILVA PIMENTEL 496165
Não entregou a documentação 
para a BIA

720 GISELE DE CASTRO LEONCIO 537704
Não entregou a documentação 
para a BIA

721 GLORIA BRENDA FELIX DA SILVA 510994
Não entregou a documentação 
para a BIA

722 GUILHERME PAIVA OLIVEIRA 512294
Não entregou a documentação 
para a BIA

723 HARRISON DE FREITAS FERNANDES 478842
Não entregou a documentação 
para a BIA

724 IAN COSTA FERNANDES 478140 Documentação incompleta

dados_pessoais/t58_id120998.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id120999.pdf 
comprovacao_moradia_familia/t76_id12100
1.pdf e 
documentacao_especifica_bia/t45_id121268
.pdf e 
documentacao_especifica_bia/t46_id121269
.pdf

1. Candidato não informa de onde 
vem a renda declarada para a 
mãe, informando que está 
desempregada e apresentando 
página do contrato de trabalho de 
sua carteira profissional em 
branco. Informações divergentes 
2. Declaração de moradia sem 
comprovação de titularidade em 
branco. 3. Declaração negativa de 
bolsa e estágio sem assinatura 4. 
Não apresentou declaração 
negativa de outra graduação. 5. 
Não apresentou carteira de 
trabalho do candidato ou 
declaração de não possuir 
carteira.

725 IGOR HAMMOM RODRIGUES DA COSTA 508980
Não entregou a documentação 
para a BIA

726 ISABELA VIEIRA SILVA 388401
Não entregou a documentação 
para a BIA

727 JADE SALES DOS SANTOS 472691
Não entregou a documentação 
para a BIA

728 JANAINA PEREIRA DOS SANTOS 538944 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id129380.pdf

Carteira de Trabalho da 
candidata, comprovando 
desemprego, ou declaração de 
não possuir carteira de trabalho.

729
JARDESON VINICIUS DO NASCIMENTO 
BRASILEIRO 508315

Não entregou a documentação 
para a BIA

730 JEFFERSON FREIRE RIBEIRO 509791
Não entregou a documentação 
para a BIA

731 JENNYF JULYEN VALE DA SILVA 378434
Não entregou a documentação 
para a BIA
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732 JHULI MOURA PEREIRA 494471 Documentação incompleta

documentacao_complementar/t95_id12187
0.pdf e 
documentacao_complementar/t96_id12187
1.pdf

1. Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
do companheiro da candidata 
comprovando ausência de vínculo 
empregatício. 2. A declaração de 
aluguel não contém o nome da 
candidata (campo em branco).

733 JOAO MARCELO SOARES SIQUEIRA 516200
Não entregou a documentação 
para a BIA

734 JOAO OTAVIO COSTA MARTINS MOTA 493836 Documentação incompleta

 comprovacao_renda/t64_id141759.pdf 
ecomprovacao_renda/t67_id141760.pdf 
ecomprovacao_renda/t68_id141761.pdf

1. Página do contrato de 
Trabalho, da carteira de trabalho 
do candidato, comprovando 
desemprego. 2. Página do 
contrato de Trabalho, da carteira 
de trabalho da mãe, 
comprovando desemprego. 3.  
Página do contrato de Trabalho, 
da carteira de trabalho do pai, 
comprovando desemprego.

735 JOAO VICTOR PIRES DA SILVA 538697
Não entregou a documentação 
para a BIA

736 JOAO VICTOR SANTOS ALVES 428948
Não entregou a documentação 
para a BIA

737 JOAO VITOR COSTA BANDEIRA VIEIRA 517198
Não entregou a documentação 
para a BIA

738 JONAS VIANA MOREIRA 536512 Documentação incompleta
comprovacao_moradia_familia/t77_id14866
8.pdf

Comprovante de aluguel da casa 
conforme declarado no 
formulário sócio-econômico.

739 JOSE ESTACIO DOS SANTOS 537501 Documentação incompleta comprovacao_renda/t66_id141418.pdf

Carteira de Trabalho da mãe 
comprovando desemprego ou 
comprovante da condição de 
trabalhadora rural conforme 
declarado no 
formuláriosócioeconomico.

740 KAIO VICTOR CRISTINO ALVES 519342
Não entregou a documentação 
para a BIA

741 KAREN COELHO SILVA 512187
Não entregou a documentação 
para a BIA

742
KARLA THAMIRIS DO NASCIMENTO 
COSTA 540437

Não entregou a documentação 
para a BIA

743 KETHLEN NICCOLI DOS SANTOS LIMA 537841
Não entregou a documentação 
para a BIA

744 LAEL VIRGILIO GOMES TEIXEIRA 497424
Não entregou a documentação 
para a BIA

745 LAIRTON LIMA MOREIRA 510192
Não entregou a documentação 
para a BIA

746 LAZARO NATANAEL DA SILVA 511849
Não entregou a documentação 
para a BIA
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747 LIVIA NUNES FACANHA 516176
Não entregou a documentação 
para a BIA

748 LORENA MOREIRA CRUZ 383671
Não entregou a documentação 
para a BIA

749 LUCAS DAS CHAGAS NASCIMENTO 511264 Documentação incompleta comprovacao_renda/t63_id130044.pdf

Carteiras de trabalho - com 
páginas da identificação até o 
contrato de trabalho - do 
candidato e da mãe, 
comprovando desemprego formal 
conforme declarado  no 
formulário socioeconômico.

750 MARCOS CELIO MARQUES CASTRO 512064
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa -comprovacao_renda/t73_id87071.pdf

751 MARCUS CAUA DE CARVALHO 538766 Documentação incompleta

comprovacao_renda/t62_id114214.pdf e 
comprovacao_renda/t63_id114215.pdf e 
comprovacao_moradia_familia/t74_id11421
7.pdf e comprovacao_renda/t64_id114216.
pdf

1. CPFs dos membros maiores de 
idade da família 2. Carteira de 
trabalho do candidato - com 
páginas da Identificação ao 
Contrato de Trabalho - 
comprovando desemprego ou 
declaração de não possuir 
Carteira de Trabalho. 3.Carteira 
de trabalho - páginas da 
Identificação ao Contrato de 
Trabalho - do irmão maior para 
comprovar desemprego conforme 
declarado no formulário 
socioeconômico e na Declaração 
Única de Situação Laboral  ou 
declaração de não possuir 
Carteira de Trabalho. 4. 
Comprovante de endereço (conta 
de energia, água, iptu) 

752 MARIA CLARA SALUSTIANO DE SOUZA 542033 Matricula inativa

753
MARIA LAIS FACANHA DE CARVALHO 
SANTOS 475497

Não entregou a documentação 
para a BIA

754 MARIA YASMIM ARAUJO DA COSTA 510848
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

755 MATEUS SOUZA PEREIRA 473381
Não entregou a documentação 
para a BIA

756 MATHEUS VINICIUS PEREIRA CORREA 485065
Não entregou a documentação 
para a BIA

757 MAXWELL BARROSO ALBUQUERQUE 385281
Não entregou a documentação 
para a BIA

758 MAYARA DE SOUZA GOMES 408690
Não entregou a documentação 
para a BIA
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759 MAYARA LORENCO VILAR 428045 Documentação incompleta
documentacao_complementar/t94_id10778
4.pdf

Declaração Única de Situação 
Laboral em branco, sem 
preenchimento do nome da 
candidata e de sua renda atual.

760 MOACIR ESTEVAM NASCIMENTO FILHO 536793 Documentação incompleta comprovacao_renda/t67_id147981.pdf

1. Páginas de Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
do pai comprovando 
desemprego. 2. Carteira de 
Trabalho do candidato - páginas 
de Identificação até Contrato de 
Trabalho - comprovando 
desemprego.

761 NATANAEL DA SILVA FREITAS 504319
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h

762 NICHOLAS GABRIEL MONTEIRO DE BRITO 540450
Não entregou a documentação 
para a BIA

763
NICOLAS EDUARDO PINHEIRO DE 
OLIVEIRA 516903 Documentação incompleta

dados_pessoais/t58_id120377.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id120380.pdf

1. Declaração da renda da mãe, 
trabalhadora assalariada, na 
Declaração Única de Situação 
Laboral. 2. Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
do candidato comprovando 
desemprego.

764 NICOLE RODRIGUES DE MARIA 536250
Possuir renda formal própria, 
estágio ou Bolsa

comprovacao_renda/t64_id115089.pdf e 
comprovacao_renda/t66_id115091.pdf e 
comprovacao_moradia_familia/t74_id11509
2.pdf

1. Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de trabalho 
da mãe, comprovando 
desemprego. 
2. Carteira de Trabalho da 
candidata - páginas da 
Identificação ao Contrato de 
Trabalho, comprovando 
desemprego. 3. Benefício 
previdenciário recebido pela 
candidata (pensão por morte do 
pai) é incompatível com os 
critérios para acesso à Bolsa por 
se tratar de renda formal. 4. 
Conta de energia referente aos 
últimos três meses.

765 NIVIA LARICE RODRIGUES DE FREITAS 493878
Não entregou a documentação 
para a BIA
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766 PAULA ADNA BASTOS ARAUJO 472198 Documentação incompleta

dados_pessoais/t58_id139311.pdf e 
comprovacao_renda/t62_id139312.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id139313.pdf

1. Informação da renda do pai, 
trabalhador assalariado, na 
Declaração Única de Situação 
Laboral, conforme formulário 
socioeconômico. 2.Falta CPF da 
candidata 3. Páginas de Contrato 
de Trabalho na Carteira de 
Trabalho da candidata 
comprovando desemprego

767 PEDRO TIAGO DA MOTA ARAUJO 508145 Documentação incompleta

comprovacao_renda/t62_id146479.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id146481.pdf e 
comprovacao_renda/t68_id146483.pdf

1. Documentos de identificação - 
constando CPF - do candidato e 
de seu pai. 2.Páginas do Contrato 
de Trabalho da Carteira de 
Trabalho do pai e mãe do 
candidato comprovando 
desemprego. 2. Comprovante do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) conforme 
informado no formulário 
socioeconômico e na Declaração 
Única de Situação Laboral.

768 PÉTALA CÂNDIDA PERES BRITO 485192
Matrícula em carga horária 
inferior a 256h comprovacao_renda/t64_id141899.pdf

1. Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
da mãe da candidata 
comprovando desemprego. 2. 
Comprovante de pensão 
alimentícia recebida pela 
candidata.

769 REBECA HENRIQUE FERREIRA 511676
Não entregou a documentação 
para a BIA

770 RODINELY DA SILVA SOUSA 373582
Não entregou a documentação 
para a BIA

771 ROSA LARISSA BARROS DE OLIVEIRA 536670
Não entregou a documentação 
para a BIA

772 RYAN PEREIRA DE OLIVEIRA 508081
Não entregou a documentação 
para a BIA

773 RYANN CARLOS ARAUJO BARRETO 539006
Não entregou a documentação 
para a BIA

774 RYANN NUNES DE FREITAS 476733 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id100369.pdf

1. Páginas de Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
da mãe comprovando 
desemprego.

775 SAMANTHA LARA MOURA TALEIRES 538825
Não entregou a documentação 
para a BIA
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776 SAMIA DANTAS DE FREITAS SAMPAIO 471829 Documentação incompleta
dados_pessoais/t58_id121748.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id121751.pdf

1. Na Declaração Única de 
Situação Laboral consta candidata 
como trabalhadora assalariada e 
o campo da renda, zerada, 
encontra-se rasurada. 2. Páginas 
do Contrato de Trabalho da 
Carteira de Trabalho da 
candidata.  

777 SAVIO JEFFERSON RAFAEL SILVA SOUSA 537558 Documentação incompleta comprovacao_renda/t64_id148949.pdf

1. Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
do candidato.

778
SUIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 
FERNANDES 540918

Não entregou a documentação 
para a BIA

779 TAMIRES DA SILVEIRA ALVES 511645
Não entregou a documentação 
para a BIA

780 TIAGO DE SOUSA DA SILVA 508433
Não entregou a documentação 
para a BIA

781 VALDERI VIEIRA SILVA 420542
Não entregou a documentação 
para a BIA

782 VICTOR SAMUEL ARAUJO 508209
Não entregou a documentação 
para a BIA

783
VICTORIA DE FATIMA VASCONCELOS DA 
SILVA 433838

Não entregou a documentação 
para a BIA

784 VINICIUS CARDOSO OLIVEIRA 496343
Não entregou a documentação 
para a BIA

785 VITOR GABRIEL LIMA DE SOUSA 540880 Matricula inativa

786 WANDERSON SOARES DA SILVA 538348 Documentação incompleta comprovacao_renda/t67_id130076.pdf

1. Esclarecer vínculos 
empregatícios em aberto, com o 
Município de Cascavel, na 
Carteira de Trabalho Digital da 
mãe do candidato.

787 WELISON BATISTA DA SILVA 511366 Documentação incompleta
dados_pessoais/t58_id142367.pdf e 
comprovacao_renda/t64_id142369.pdf

1. Na Declaração única de 
Situação Laboral, os campos da 
renda, da mãe e padrasto, estão 
zerados e rasurados em 
divergência com as informações 
do formulário socioeconomico. 
não havendo qualquer menção ou 
comprovação da renda obtida no 
comércio iinformado como 
atividade familiar. 2. Carteiras de 
Trabalho - Identificação ao 
Contrato de Trabalho - do pai e 
mãe do candidato, comprovando 
ausência de vínculo empregatício 

788 WENDELL GADELHA MENESES 497368
Não entregou a documentação 
para a BIA
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789 WILSON SATURNINO DA SILVA 537302 Documentação incompleta dados_pessoais/t58_id96592.pdf

Atestar na Declaração Única de 
Situação Laboral a renda advinda 
de benefício social e de trabalhos 
informais, esclarecendo a 
divergência entre as despesas 
declaradas no formulário 
socioeconômico e a renda 
informada pelo candidato.

790 YASMIN PICOLO FACCHIN 536112
Não entregou a documentação 
para a BIA


