
Campus:
Curso:

Class. Nome do Candidato
Modalidade de 

Concorrência
Parecer Justificativa

1º MARIANA DAMACENA SILLER AC DEFERIDO

2º CAMILA PIMENTA DA COSTA AC DEFERIDO

3º LUCAS MITRE SILVA AC DEFERIDO

4º LUANA FERRARI DOS ANJOS AC DEFERIDO

5º
SOPHIA JULLIE DOS SANTOS DE ALMEIDA AC DEFERIDO

6º
LOHANNA CRISTHYNA RUFINO 

FERNANDES

AC DEFERIDO

7º LUIZA KIEFER FÊU SOYKA AC DEFERIDO

8º ARTHUR DA MATTA AGOSTINI AC DEFERIDO

9º SOFIA VIGUINI TAUFNER AC DEFERIDO

10º
ISABELLE FACCO PENHA AC INDEFERIDO Não atendeu o item 12 do Edital PS 11/21 Não foram 

localizados documentos para análise do requerimento de 

matrícula
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11º
ISABELLY TRANCOSO MACHADO 

RODRIGUES

AC DEFERIDO

12º ANA LUIZA GAIK AC DEFERIDO

13º JOÃO VICTOR VIEIRA DOS REIS AC DEFERIDO

14º
HELENA DE OLIVEIRA RUBIM AC INDEFERIDO Não atendeu o item 12 do Edital PS 11/21 Não foram 

localizados documentos para análise do requerimento de 

matrícula
15º LUANA DOS SANTOS FERNANDES AC DEFERIDO

16º GABRIELA NERI RAMOS AC DEFERIDO

17º ANA CLARA SIMÕES RODRIGUES AC DEFERIDO

18º NATHALIA ARAUJO PEDRUZZI AC DEFERIDO

19º FERNANDA FREITAS MURITBA AC DEFERIDO

20º
ANA CLARA PEREIRA PINTO AC ELIMINADA Não atendeu ao item 11.1 do Edital PS 11/21 Não efetuou 

requerimento de matrícula

21º KAROLINY VICENTE FRANCO AC DEFERIDO

22º YASMIN DA SILVA SENA AC DEFERIDO

23º LUANA CALLEGARI DE OLIVEIRA AC DEFERIDO

24º MARIA EDUARDA MOREIRA ROSA AC DEFERIDO

25º RAYELLE BORGES DE MOURA AC DEFERIDO

26º RAFAEL ANDREATTA ALVES AC DEFERIDO

27º
IZABELLY CRISTINE GLASSINER 

COUTINHO

AC DEFERIDO

28º HEITOR DE LUCAS RIBEIRO AC DEFERIDO

29º GABRIELA DA SILVA GUIMARÃES AC DEFERIDO

30º CAMILA DIAS CANAL AC DEFERIDO

31º MANUELA ARANTES COELHO AC DEFERIDO

32º ISABELLE ROSSI AC DEFERIDO



1º

VALERIA LEONIDIO SILVA AA1-PPI-CD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 A candidata deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS do CadUnico com informações atualizadas em um 

período máximo de três meses anteriores à data da inscrição 

no Processo Seletivo conforme item 1.1 do anexo IV do 

PS11/2021; OU formulário de composição familiar conforme 

item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos pessoais de 

todos os membros da familia; cópias das paginas da carteira 

de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de 

todos os membros maiores de 16 anos; cópia do imposto de 

renda de todos os familiares maiores de 18 anos, caso não 

possuam, apresentar declaração retirada no site da receita 

federal conforme item 3.4 do anexo IV do PS11/2021 e 

comprovação de rendimentos conforme atividade de trabalho 

conforme item 3.5.1 do anexoIV do PS11/2021.



1º

KAYO VICTOR BARBOSA FERREIRA AA1-PPI-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS dos documentos pessoais de todos os membros da 

familia conforme item 3.2 do anexo IV do PS11/2021; cópias 

das páginas da carteira de trabalho conforme item 3.3 do 

anexo IV do PS11/2021 de todos os membros maiores de 16 

anos; cópia do imposto de renda de todos os familiares 

maiores de 18 anos, caso não possuam, apresentar declaração 

retirada no site da receita federal conforme item 3.4 do anexo 

IV do PS11/2021 e comprovação de rendimentos conforme 

atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do anexoIV do 

PS11/2021.

2º PÂMELA DE BRITO MONFARDINI AA1-PPI-SD DEFERIDO



3º

BRUNA FERNANDES SIQUEIRA AA1-PPI-SD INDEFERIDO

Não atende ao item 12.2 letra A do Edital PS 11/21. A 

declaração apresentada não comprova a conclusão do Ensino 

Fundamental. Deve apresenar o histórico escolar ou nova 

declaração que ateste a conclusão do 9º ano do Ensino 

Fundamental

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021

A candidata deve apresentar COPIAS LEGIVEIS do CadUnico 

com informações atualizadas em um período máximo de três 

meses anteriores à data da inscrição no Processo Seletivo 

conforme item 1.1 do anexoIV do PS11/2021; OU formulário 

de composição familiar conforme item 3.1 do anexoIV do 

PS11/2021, documentos pessoais de todos os membros da 

familia, cópias das paginas da carteira de trabalho conforme 

item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de todos os membros 

maiores de 16 anos, cópia do imposto de renda de todos os 

familiares maoires de 18 anos, caso não possuam, apresentar 

declaração retirada no site da receita federal conforme item 

3.4 do anexoIV do PS11/2021 e comprovação de rendimentos 

conforme atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do 

anexoIV do PS11/2021.



4º

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BERTOLINI AA1-PPI-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS do CadUnico com informações atualizadas em um 

período máximo de três meses anteriores à data da inscrição 

no Processo Seletivo conforme item 1.1 do anexo IV do 

PS11/2021; OU formulário de composição familiar conforme 

item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos pessoais de 

todos os membros da familia; cópias das paginas da carteira 

de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de 

todos os membros maiores de 16 anos; cópia do imposto de 

renda de todos os familiares maiores de 18 anos, caso não 

possuam, apresentar declaração retirada no site da receita 

federal conforme item 3.4 do anexo IV do PS11/2021 e 

comprovação de rendimentos conforme atividade de trabalho 

conforme item 3.5.1 do anexoIV do PS11/2021.



5º

ANA CLARA VENTURA LOPES AA1-PPI-SD INDEFERIDO Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021

A candidata deve apresentar COPIAS LEGIVEIS do CadUnico 

com informações atualizadas em um período máximo de três 

meses anteriores à data da inscrição no Processo Seletivo 

conforme item 1.1 do anexoIV do PS11/2021; OU formulário 

de composição familiar conforme item 3.1 do anexoIV do 

PS11/2021, documentos pessoais de todos os membros da 

familia, cópias das paginas da carteira de trabalho conforme 

item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de todos os membros 

maiores de 16 anos, cópia do imposto de renda de todos os 

familiares maoires de 18 anos, caso não possuam, apresentar 

declaração retirada no site da receita federal conforme item 

3.4 do anexoIV do PS11/2021 e comprovação de rendimentos 

conforme atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do 

anexoIV do PS11/2021.

6º
BRENDA PRISCILLA GOMES NASCIMENTO AA1-PPI-SD INDEFERIDO Não atendeu o item 12 do Edital PS 11/21 Não foram 

localizados documentos para análise do requerimento de 

matrícula



7º

ESTER ALMEIDA PAULA AA1-PPI-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 A candidata deve apresentar COPIAS 

LEGIVEIS dos documentos pessoais de todos os membros da 

familia, cópias das paginas da carteira de trabalho conforme 

item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de todos os membros 

maiores de 16 anos, cópia do imposto de renda de todos os 

familiares maoires de 18 anos, caso não possuam, apresentar 

declaração retirada no site da receita federal conforme item 

3.4 do anexoIV do PS11/2021 e comprovação de rendimentos 

conforme atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do 

anexoIV do PS11/2021.



8º

YSAAC DE SOUZA AMORIM AA1-PPI-SD INDEFERIDO

Não atende ao item 12.2 letra A do Edital PS 11/21. Deve 

apresentar o histórico escolar em frente e verso.

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS do CadUnico com informações atualizadas em um 

período máximo de três meses anteriores à data da inscrição 

no Processo Seletivo conforme item 1.1 do anexo IV do 

PS11/2021; OU formulário de composição familiar conforme 

item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos pessoais de 

todos os membros da familia; cópias das paginas da carteira 

de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de 

todos os membros maiores de 16 anos; cópia do imposto de 

renda de todos os familiares maiores de 18 anos, caso não 

possuam, apresentar declaração retirada no site da receita 

federal conforme item 3.4 do anexo IV do PS11/2021 e 

comprovação de rendimentos conforme atividade de trabalho 

conforme item 3.5.1 do anexoIV do PS11/2021.

9º
AMANDA PROSCHOLDT MULLER DA 

SILVA

AA1-PPI-SD ELIMINADA Não atendeu ao item 11.1 do Edital PS 11/21 Não efetuou 

requerimento de matrícula

1º ANA CLARA CRISTO FADINI AA1-OE-SD



2º

GUSTAVO RISSOLI VICENTE AA1-OE-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS do CadUnico com informações atualizadas em um 

período máximo de três meses anteriores à data da inscrição 

no Processo Seletivo conforme item 1.1 do anexo IV do 

PS11/2021; OU formulário de composição familiar conforme 

item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos pessoais de 

todos os membros da familia; cópias das paginas da carteira 

de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de 

todos os membros maiores de 16 anos; cópia do imposto de 

renda de todos os familiares maiores de 18 anos, caso não 

possuam, apresentar declaração retirada no site da receita 

federal conforme item 3.4 do anexo IV do PS11/2021 e 

comprovação de rendimentos conforme atividade de trabalho 

conforme item 3.5.1 do anexoIV do PS11/2021.

3º SARA DE JESUS SILVA AA1-OE-SD DEFERIDO



4º

JÚLIA RODOLFO SIQUEIRA AA1-OE-SD INDEFERIDO
Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar CÓPIAS 

LEGIVEIS do CadUnico com informações atualizadas em um 

período máximo de três meses anteriores à data da inscrição 

no Processo Seletivo conforme item 1.1 do anexo IV do 

PS11/2021; OU formulário de composição familiar conforme 

item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos pessoais de 

todos os membros da familia; cópias das paginas da carteira 

de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de 

todos os membros maiores de 16 anos; cópia do imposto de 

renda de todos os familiares maiores de 18 anos, caso não 

possuam, apresentar declaração retirada no site da receita 

federal conforme item 3.4 do anexo IV do PS11/2021 e 

comprovação de rendimentos conforme atividade de trabalho 

conforme item 3.5.1 do anexoIV do PS11/2021.



5º

ÉRICK SANCHES MACHADO AA1-OE-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 O candidato deve apresentar COPIAS 

LEGIVEIS dos documentos pessoais de todos os membros da 

familia, cópias das paginas da carteira de trabalho conforme 

item 3.3 do anexoIV do PS11/2021 de todos os membros 

maiores de 16 anos, cópia do imposto de renda de todos os 

familiares maiores de 18 anos, caso não possuam, apresentar 

declaração retirada no site da receita federal conforme item 

3.4 do anexo IV do PS11/2021 e comprovação de rendimentos 

conforme atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do anexo 

IV do PS11/2021.



6º

THALYTA DE LIMA CHAVES AA1-OE-SD INDEFERIDO

Não apresentou documentação conforme anexo IV do item 

13.1 do edital PS11/2021 A Candidata deve apresentar 

comprovante que estudou todo o Ensino Fundamental em 

Escola Público conforme Anexo V do Edital PS 11/2021. Deve 

apresentar CÓPIAS LEGIVEIS do CadUnico com informações 

atualizadas em um período máximo de três meses anteriores 

à data da inscrição no Processo Seletivo conforme item 1.1 do 

anexo IV do PS11/2021; OU formulário de composição familiar 

conforme item 3.1 do anexo IV do PS11/2021; documentos 

pessoais de todos os membros da familia; cópias das paginas 

da carteira de trabalho conforme item 3.3 do anexoIV do 

PS11/2021 de todos os membros maiores de 16 anos; cópia 

do imposto de renda de todos os familiares maiores de 18 

anos, caso não possuam, apresentar declaração retirada no 

site da receita federal conforme item 3.4 do anexo IV do 

PS11/2021 e comprovação de rendimentos conforme 

atividade de trabalho conforme item 3.5.1 do anexoIV do 

PS11/2021.

1º RIANNY RODRIGUES DOS SANTOS AA2-PPI-SD DEFERIDO

2º MARIA EDUARDA SILVA MENDONÇA AA2-PPI-SD DEFERIDO

3º LORRAN LUCIO GAMA FERREIRA AA2-PPI-SD DEFERIDO

4º
JULIA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA AA2-PPI-SD DEFERIDO



5º

HELENA LIMA SANTOS AA2-PPI-SD INDEFERIDO Não atendeu o item 12 do Edital PS 11/21 Não foram 

localizados documentos para análise do requerimento de 

matrícula

6º SOFIA IOTHI AA2-PPI-SD DEFERIDO

7º DANIEL DE OLIVEIRA MATOS AA2-PPI-SD DEFERIDO

8º MYRELLA DA SILVA NASCIMENTO AA2-PPI-SD DEFERIDO

9º NICOLLY LEITE DE BRITO AA2-PPI-SD DEFERIDO

10º

KESSIA MESSA PEREIRA AA2-PPI-SD INDEFERIDO Não atende ao item 12.2 letra A do Edital PS 11/21. A 

declaração apresentada não comprova a conclusão do Ensino 

Fundamental. Deve apresenar o histórico escolar ou nova 

declaração que ateste a conclusão do 9º ano do Ensino 

Fundamental
1º MILENA BIANCARDI DE SOUZA AA2-OE-SD DEFERIDO

2º MARIA VITORIA COSTA BATISTA AA2-OE-SD DEFERIDO

3º LUÍZA SINDRA BORGES AA2-OE-SD DEFERIDO

4º BRENNO JUSTINIANO COUTINHO AA2-OE-SD DEFERIDO

5º THIFFANY DE ANDRADE BARCELAR AA2-OE-SD DEFERIDO

6º ANA JULIA COLI DE AMORIM AA2-OE-SD DEFERIDO


