
Campus: Vila Velha
Curso: Licenciatura em Pedagogia

Nome do Candidato Parecer Justificativa

ANA PAULA MIRANDA COSTA BERGAMI Novo Curso Recusado

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
EDITAL Nº 74/2022 - TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA E NOVO CURSO

Modalidade de 
Concorrência

Conforme previsto no Edital 74/2022, seguem os itens 
que não foram enviados pela candidata: 
7.1.n) Histórico Escolar final do Ensino Médio com 
carga horária e Certificado de Conclusão
do Ensino Médio;
7.1.d) Plano de Ensino ou Plano de Disciplina do 
componente curricular em que foi aprovado
com ementa e carga horária.



JACIANA CARLOS ZORTEA Novo Curso Recusado

KATIANE LEAL RODRIGUES Novo Curso Recusado

Conforme previsto no Edital 74/2022, seguem os itens 
que não foram enviados pela candidata: 
7.1.a) Matriz curricular do curso de origem constando a 
carga horária necessária para a
graduação. Para as instituições em que a estrutura 
curricular dos cursos e o histórico do aluno registram 
apenas créditos, o candidato deverá apresentar 
também um documento da Instituição com a devida 
conversão dos créditos em carga horária;
7.1.d) Plano de Ensino ou Plano de Disciplina do 
componente curricular em que foi aprovado
com ementa e carga horária;
7.1.n) Histórico Escolar final do Ensino Médio com 
carga horária e Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio;
Conforme previsto no Edital 74/2022, seguem os itens 
que não foram enviados pela candidata: 
7.1.a) Matriz curricular do curso de origem constando a 
carga horária necessária para a
graduação. Para as instituições em que a estrutura 
curricular dos cursos e o histórico do aluno registram 
apenas créditos, o candidato deverá apresentar 
também um documento da Instituição com a devida 
conversão dos créditos em carga horária;
7.1.d) Plano de Ensino ou Plano de Disciplina do 
componente curricular em que foi aprovado
com ementa e carga horária;
7.1.n) Histórico Escolar final do Ensino Médio com 
carga horária e Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio.



MARIANA ANDRADE MATTOS Novo Curso Recusado

ELBA JAQUELINE DOS SANTOS ROCHA Novo Curso Recusado

LILIANE FERREIRA LEAL DA SILVA Transferência Aceito Enviou a documentação conforme edital 74/2022

Conforme previsto no Edital 74/2022, seguem os itens 
que não foram enviados (ou enviados incorretamente)  
pela candidata: 
7.1.a) Matriz curricular do curso de origem constando a 
carga horária necessária para a
graduação. Para as instituições em que a estrutura 
curricular dos cursos e o histórico do aluno registram 
apenas créditos, o candidato deverá apresentar 
também um documento da Instituição com a devida 
conversão dos créditos em carga horária;
7.1.c) Histórico escolar do curso de graduação está com 
o tamanho muito reduzido estando ilegível e 
incompleto;
7.1.d) Plano de Ensino ou Plano de Disciplina do 
componente curricular em que foi aprovado
com ementa e carga horária;
7.1.g) O documento de identificação civil com foto (RG) 
está com o tamanho muito reduzido o que 
impossibilita a leitura dos dados; 
7.1.j) Título de eleitor está com o tamanho muito 
reduzido o que impossibilita a leitura dos dados;
7.1.k) Comprovante que votou na última eleição;
7.1.m) Comprovante de residência está com o tamanho 
muito reduzido o que impossibilita a leitura dos dados;
7.1.p) Termo de consentimento para tratamento de 
dados pessoais (anexo III deste edital);
7.1.n) Histórico Escolar final do Ensino Médio com 
carga horária e Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio.

Candidata não enviou nenhum dos documentos 
solicitados no item 7.1 do Edital 74/2022. Todos os 
anexos vieram com arquivo em branco.



GENILENI MARTINS Transferência Recusado

JOZILENE DA SILVA BRAZ Transferência Recusado

ANDERSON VANDER RAMOS DA VITORIA Transferência Recusado

CAROLINE REIS LIMA Transferência Recusado

JOICE CARDOSO MENDES Transferência Recusado

ANA PAULA GOMES VIEIRA DE LIMA Transferência Recusado

Conforme previsto no Edital 74/2022, seguem os itens 
que não foram enviados pela candidata: 
Matriz curricular do curso de origem;                         
Plano de Ensino do curso de origem.
Conforme previsto no Edital 74/2022, segue os itens 
que não foram enviados pela candidata:
O Histórico Escolar da graduação;                                         
 Certificado de conclusão do Ensino Médio;
O Plano de Ensino do curso de origem.
Conforme previsto no Edital 74/2022, faltam os 
documentos :                                                                      - 
Título de Eleitor e Comprovante da ultima votação; 
Certificado de Alistamento;                                           
Termo do anexo lll assinado;                                    
Histórico Escolar do Ensino Médio ( frente e verso ); 
Preencher o número e data da portaria do curso de 
origem

De acordo com o Edital 74/2022, item 3.4, as vagas de 
transferência destinam-se exclusivamente a candidatos 
oriundos de outras Instituições de Ensino Superior. 
Como o candidato é aluno da REDE IFES, conforme 
Regulamento da Organização Didática-ROD, o mesmo 
deverá solicitar o procedimento acadêmico de 
“Mudança de Campus” em data prevista no calendário 
acadêmico do campus de destino.

Faltam os documentos:
Termo preenchido e assinado, conforme anexo lll do 
edital 74/2022;
Comprovante da ultima votação;
Matriz curricular do curso de origem;
Plano de ensino ou Plano de disciplina    

De acordo com o edital 74/2022.                                 
Faltou entregar a Matriz curricular do curso de origem 
constando a carga horária necessária para a graduação



LAYZA RODRIGUES TEIXEIRA Transferência Recusado

De acordo com o edital 74/2022.                                  
Faltou enviar o documento:
Plano de Ensino ou Plano de Disciplina do componente 
curricular em que foi aprovado com ementa e carga 
horária
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