
   COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

1 ALAN CAIO VIEIRA PEREIRA 500062 Não concluiu a inscrição

2 ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 542022 Não concluiu a inscrição

3 ALLAN JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 476850 Não concluiu a inscrição

4 ANA LUISA ARAUJO SOUSA 542006
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Falta colocar data na Declaração única da situação laborativa e renda.
2) Como a aluna, de acordo com a documentação, não reside com os pais, é 
necessário informar se recebe contribuição financeira dos pais. Caso receba, 
incluir na Declaração Única Laborativa na parte do aluno: 5. Pessoa que 
recebe pensão alimentícia/ajuda financeira ou possui rendimento de aluguéis e 
também acrescentar o valor.
3) Faltou inserir os 3 CPFs: aluna, avó e senhor Raimundo.
4) Faltou inserir comprovantes de pagamento da aposentadoria do senhor 
Raimundo referentes a um dos três últimos meses, obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de benefício (disponível nos caixas eletrônicos).
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4 ANA LUISA ARAUJO SOUSA 542006
Documentação incompleta ou 
incorreta

5) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da família de origem, pois a 
imagem da conta (comprovante) está incompleta/cortada.
6) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em Crateús.
7) Faltou inserir cópia da CTPS da avó (de acordo com as orientações 
dispostas no edital).
8) O comprovante de requisito apresentado não é válido, pois a estudante não 
faz esse percurso diariamente já que mora em Crateús de acordo com o relato 
e com a documentação apresentada. Além disso o comprovante anexado é de 
Santa Quitéria - Crateús e a família da discente reside em Hidrolândia, 
configurando cidades diferentes.

5 ANTONIA FLAVIA MAGALHAES MENDES 516851
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Mesmo que seja renda zero é necessário inserir a quantia na parte "Valor 
Bruto da Renda Mensal" na Declaração Única Laborativa de Renda.
2) Faltou inserir o CPF da aluna, da mãe e do pai.
3) O contrato de imóvel anexado tem endereço diferente do informado no 
Formulário Socioeconômico. Desse modo, faltou anexar um comprovante de 
situação de imóvel de Crateús válido, de acordo com o edital.
4) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em Crateús.
5) O comprovante de requisito apresentado não é válido, pois a estudante não 
faz esse percurso diariamente já que mora em Crateús de acordo com o relato 
e com a documentação apresentada.
6) Faltou inserir a CTPS da aluna e do pai (de acordo com as orientações 
dispostas no edital).
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6 ANTONIO ELOI MINEIRO GOMES 514073
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) O aluno informou no questionário não ter bolsa/estágio e na Declaração 
Única Laborativa colocou a categoria 6. Bolsista ou Estagiário(a). Então caso o 
aluno seja realmente Bolsista ou Estagiário(a) é necessário inserir o valor na 
declaração. Como o aluno recebe contribuição financeira do pai, é necessário 
inserir também a categoria 5. Pessoa que recebe pensão alimentícia/ajuda 
financeira ou possui rendimentos de aluguéis e inserir o valor. Além disso a 
data de nascimento do aluno está errada.
2) Não ficou claro se o valor na Declaração Única Laborativa para a mãe é do 
Auxílio Brasil, já que no relato o aluno informou que a renda dela é por meio 
desse Auxílio. Se a mãe não tiver nenhuma renda além do auxílio, na 
declaração deve constar renda zero.
3) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da moradia do estudante de 
Crateús.
4) O comprovante de endereço da família de origem está ilegível.
5) Faltou inserir extrato bancário com o valor do benefício Auxílio Brasil 
atualizado de um dos
últimos 3 meses.
6) Faltou inserir cópia da CTPS do estudante e da mãe (de acordo com as 
orientações dispostas no edital).
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7 ANTONIO EVERTON COELHO TEIXEIRA 540649
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Na declaração ficou confusa a informação da renda dos pais. Não 
conseguimos entender se o valor apresentado é do Bolsa Família ou do 
trabalho rural conforme o aluno indicou que é a ocupação dos pais. Se o valor 
for somente do Bolsa Família a renda é zero.
2) Faltam páginas do contrato de trabalho da CTPS da mãe e do pai.
- Para quem nunca teve a carteira assinada: primeira página intitulada de 
Contrato de Trabalho, mesmo que em branco.
- Para quem já teve contrato de trabalho formal: do último Contrato de Trabalho 
(última página assinada, com registro de vínculo empregatício).
3) Faltou inserir extrato bancário com o valor do benefício Bolsa Família/Auxílio 
Brasil atualizado de um dos últimos 3 meses.

8 ANTONIO ITALO RODRIGUES DE SOUZA 478153 Não concluiu a inscrição

9 BRENO GONCALVES COSTA 541043 Não concluiu a inscrição

10 BRUNO MOREIRA OLIVEIRA 476764
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Faltou a data na Declaração Única Laborativa.
2) Faltou inserir o IPTU atualizado, pois o aluno inseriu o IPTU muito antigo. 
Caso deseje, também pode inserir outro comprovante de situação do imóvel de 
acordo com o que dispõe no edital.
3) Faltou cópia do comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses, pois a conta anexada pelo aluno 
é muito antiga.
4) Faltou anexar a CTPS do aluno (de acordo com as orientações dispostas no 
edital).

11 DIOGO SOUSA FERREIRA 538359 Não concluiu a inscrição

12 ELOISA MARIA FONSECA PEREIRA 397475
Indeferido por insuficiência de 
vaga

13 EMANUEL COSTA DE ALMEIDA 478953 Não concluiu a inscrição
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14 FELIPE DINIZ DA COSTA 540884
Documentação incompleta ou 
incorreta

1. Não anexou a declaração da situação laborativa e de renda (anexar a 
Declaração 01); 
2. Declarou ser bolsista em escolar particular, porém não anexou a declaração 
de bolsa integral ou parcial do Ensino Médio (anexar a Declaração 02); 
3. Não anexou documentação de identificação de familiares (anexar cópia do 
CPF de todos os membros maiores de 18 anos); 
4. CTPS incompleta das pessoas que não exercem atividades remuneradas 
(anexar a primeira página de Contrato de Trabalho da CTPS, 
mesmo que em branco.) 
5. Não anexou comprovante de renda da mãe que é aposentada (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). 
6. Documento de moradia da família inválido; 
7. Não anexou comprovante de moradia do estudante; 
8. Não anexou comprovante de residência do estudante.

15 FRANCISCA ANORATA BENTO PORTELA 521425
Indeferido por insuficiência de 
vaga

16
FRANCISCA ELOISA DO NASCIMENTO 
ARAUJO

478125 Não concluiu a inscrição

17
FRANCISCO FLORIANO OLIVEIRA 
BEZERRA

538768
Não se enquadra no critério 
solicitado

18 FRANCISCO JOSUE MALAQUIAS VERAS 499084 Não concluiu a inscrição

19 FRANCISCO LINHARES DA SILVA NETO 539040
Não se enquadra no critério 
solicitado

Com base nos documentos apresentados pelo candidato, não foi possível 
avaliar a situação socioeconômica apenas pela análise documental.

20 GABRIEL ALMEIDA DA SILVA 540567 Não concluiu a inscrição

Página 5 de 10



Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO FINAL

INDEFERIDOS

AUXÍLIO EMERGENCIAL

21
HENRIQUE WESLLEY MATIAS 
ALBUQUERQUE

514189
Documentação incompleta ou 
incorreta

Inserir CPF do estudante, pois deve ser um documento e não escrito a mão;
Inseriu CTPS ou declaração de ausência da CTPS da Mãe;

Inserir Comprovantes de pagamentos de benefícios referentes a um dos três 

últimos meses, obtidos no site do INSS ou demonstrativo de crédito de 

benefício.
Inserir comprovação de moradia (da família);
Inserir comprovação de endereço do estudante.

22 IARA RODRIGUES DE FARIAS 511039
Indeferido por insuficiência de 
vaga

23 JOAO PEDRO DE ABREU MESQUITA 470922 Não concluiu a inscrição

24 JOSE CARLOS PEREIRA CRUZ 472689
Já é beneficiário do 
emergencial

25 JOSUE ALEXANDRE DE ARAUJO 537364 Não concluiu a inscrição

26 LEIDIANE SOUZA CAMELO 476571 Não concluiu a inscrição
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27 LUCAS EDUARDO MOTA 535488
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Faltou a assinatura do aluno e dos familiares na declaração única da 
situação laborativa e renda. Além disso, declarou que a mãe é desempregada, 
mas no formulário socioeconômico informou que a mãe é Trabalhador(a) 
informal ou autônomo(a). 
2) Deve anexar a carteira de trabalho do pai e da mãe conforme especificado 
no edital. ------------>> Se nunca teve a carteira assinada: cópia da CTPS 
iniciando da página da foto indo até a primeira página de 'Contrato de 
Trabalho', mesmo que em branco.--------------->> Se já teve contrato de trabalho 
formal: páginas da foto, da identificação e do último 'Contrato de Trabalh'o 
(última página assinada, com registro de vínculo empregatício). --------------->> 
Se não possui Carteira de Trabalho: declaração de ausência do documento 
(Declaração 03). 
3) Anexar conta de energia referente a um dos últimos 3 meses da residência 
da família.
4) Faltou o comprovante de endereço, preferencialmente conta de energia, 
referente a um dos últimos 3 meses da residência em Crateús.

28 MARIA EDUARDA JESUS DE MENDONCA 542017 Não concluiu a inscrição
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29 MARIA FERNANDA DA SILVA MENEZES 542238
Não se enquadra no critério 
solicitado

1) Faltou a assinatura da estudante na Declaração única da situação laborativa 
e renda.
2) Como a estudante entrou pela ampla concorrência, deve apresentar o 
Histórico ou Certifcado do Ensino Médio.
3) Anexou contracheque antigo referente a apenas 1 mês. Necessário anexar 
os contracheques referentes aos 3 últimos meses mais recentes.
4) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em Crateús.
5) Não se enquadra no 1° requisito do Auxílio Emergencial, pois o 
deslocamento precisa ser diário.

30 MARIA GABRIELLE ARAUJO SILVA 476094 Não concluiu a inscrição

31 MARIA NATALIA ARAUJO FELIX 515108
Documentação incompleta ou 
incorreta

1) Não anexou o comprovante de situação do imóvel da família. 
2) Comprovante de endereço da família não está legível. 
3) Faltou inserir comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 
energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em Independência.

32 MATHEUS DA COSTA SILVA 494583
Indeferido por insuficiência de 
vaga

33 MILENA ARAUJO TEIXEIRA 536014 Não concluiu a inscrição

34 NAIARA DE SOUZA MOREIRA 542233
Indeferido por insuficiência de 
vaga

35 NATHALIA SANTOS SILVA 516433
Possuir renda formal ou 
estágio ou bolsa

Estudante recebe BIA, não é possível acumular.

36 PEDRO LUCAS LINHARES PAIVA 539060
Documentação incompleta ou 
incorreta

Existe inconsistência de dados relativos ao endereço.

37 RAFAEL PEREIRA DE SOUSA 538470
Já é beneficiário do 
emergencial
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38 REBECA FERREIRA MARTINS 538178
Não se enquadra no critério 
solicitado

- A aluna marcou a opção Requisito 1, no entanto, essa opção só é válida, 
conforme edital, para estudantes que moram em cidades diferentes do 
Campus em que está matriculado com dificuldades financeiras para realizar o 
deslocamento diário. 
- Inserir contracheques referentes aos últimos 3 meses, com valor bruto 
mensal do salário da mãe e do pai. Só foi inserido os contracheques de um 
mês. 
- Cópia do comprovante de endereço, preferencialmente da conta de energia, 
referente a um dos últimos 3 meses

39 SAMARA LIMA OLIVEIRA 509277
Documentação incompleta ou 
incorreta

Comprovante de moradia da família não é válido. Inconsistência de dados 
relativos a renda da família.

40 SAMUEL DA COSTA SIQUEIRA 404284
Documentação incompleta ou 
incorreta

- Inserir as páginas de Contrato de Trabalho da CTPS do estudante 
- Inserir comprovante do imóvel onde reside a família em Ipu.

41 SAMUEL LIMA DO NASCIMENTO 536455 Não concluiu a inscrição

42 SANDRA BEATRIZ FARIAS DOS SANTOS 494121
Indeferido por insuficiência de 
vaga

43 SARA CORDEIRO DE SOUSA 476210 Não concluiu a inscrição

44 SELINE OLIVEIRA MENDES 538251
Indeferido por insuficiência de 
vaga

49 SELINE OLIVEIRA MENDES 538251
Possuir renda formal ou 
estágio ou bolsa

Estudante recebe BIA, não é possível acumular com Auxílio Emergencial

45 THAIARA BASILIO DE MELO GONCALVES 509402
Não se enquadra no critério 
solicitado

A aluna marcou a opção Requisito 1, no entanto, essa opção só é válida, 
conforme edital, para estudantes que moram em cidades diferentes do 
Campus em que está matriculado com dificuldades financeiras para realizar o 
deslocamento diário.

46 VICTOR MELO LIMA 540952
Indeferido por insuficiência de 
vaga
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47 WAGNER VASCONCELOS DIAS 538314
Documentação incompleta ou 
incorreta

- No relato familiar o aluno afirma que a mãe não contribui finaceiramente com 
o sustento do candidato, neste caso é necessário incluir Declaração de 
independência financeira do estudante em relação a mãe, assinada por ela, 
(Declaração 04 repesente no EDITAL Nº 07/2022/PRAE/UFC). 
- Incluir Comprovante de inscrição no CadÚnico do Governo Federal atualizado 
nos últimos 2 anos;

48 WELLINGTON MADUREIRO DOS SANTOS 430168 Não concluiu a inscrição

Crateús, 30 de setembro de 2022
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