
                                                                Edital 02/2021  IFBA Campus Feira de Santana
                                       Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e  Auxílio Digital Tipo I
                                                               Resultado Preliminar  Inscrições não homologadas 

BACHARELADO EM SISTEMAS DA INFORMAÇÃO
# Nome Parecer da Inscrição

1 ADINA SOUZA DE JESUS Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

2
ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO DOS 
SANTOS

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

3 Anderson Luis Santos Portella Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

4

AQUILA MOTA BORGES

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

5

Artur Angelo Moraes Guimarães

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

6
BRENDA XISTO DA COSTA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)



7
CAIQUE DE BRITO FREITAS

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021
( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

8 Carlos Henrique Martins de Cerqueira Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
9 Caroline de Souza Peixoto Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

10

DAVI ALVES DE OLIVEIRA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

11 Diego Candido de Oliveira Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

12

EDUARDO MARCULINO SILVA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

13

ELISEU ARAUJO RIOS NETO

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

14 ERICK WELBER REIS CRUZ Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

15
Esdras Oliveira de Jesus

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

16

GUILHERME FREITAS OLIVEIRA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

17 Hebert Alves de Santana Almeida Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
18 IANA ARAUJO ALEIXO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
19 Israel Araujo Felix da Silva Declaração de Renda sem a informação do valor desta renda.
20 LILLIAN MASCARENHAS LIMA Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
21 LUCAS DOS SANTOS MOREIRA Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



22
LUCAS LOPES FRAGA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
23 LUCIANO MELO SILVA FILHO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
24 MARIA APARECIDA SENA SILVA Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

25

Marlon Santos da Silva

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os 
itens 7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

26 Mateus dos Santos Silva Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

27
Paulo Giovani Lins da Silva

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
28 SAMUEL SANTOS DA SILVA Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

29
SAULO MENEZES DE SOUZA SANTOS

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
30 STEPHANIE OLIVEIRA DA SILVA LIMA O comprovante de renda não confirma o valor informado no formulário on line
31 VALDINEL FERREIRA DA SILVA Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
32 VINICIUS CARDOSO DE MELO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



                                                                Edital 02/2021  IFBA Campus Feira de Santana
                                       Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e  Auxílio Digital Tipo I
                                                               Resultado Preliminar  Inscrições não homologadas 

TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES
# Nome Parecer da Inscrição

1
Andre Moreira Silva Santos

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
2 Antônio Carlos Conceição Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

3

Augusto Tito Fernandes Rocha

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

4

CARLA DE OLIVEIRA SILVA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

5
Darlan Matheus Medrado de Almeida 
Lima Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

6

David Johnny Jesus da Silva

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I atualizada)



7

Denilson Nunes de Souza

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

8 Felipe dos Santos Fontes Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
9 Gabriel José Menezes Cunha Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

10

Iury Santos Bulcão

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

11

Jefferson Silva de Jesus

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

12
JESSICA FREITAS BASTOS

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

13

Joice Santana de Jesus

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

14
JONATAS LIMA DA CRUZ

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
15 Jorgivan de Araujo Oliveira Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

16
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)



17

MARCIA DE SOUZA SANTOS

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

18 Marcos Vinícius do Rosário Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

19

NIDIANE COSTA RIBEIRO

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

20

Nina Jenifer Amorim da Silva

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

21

Rafaela Ribeiro Santos Silva

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

22 RAQUEL MARCELO ASSIS Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
23 Uanderson Franco Barbosa Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

24

Wesley de Oliveira Pedreira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)



                                                                Edital 02/2021  IFBA Campus Feira de Santana
                                       Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e  Auxílio Digital Tipo I
                                                               Resultado Preliminar  Inscrições não homologadas 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA SUBSEQUENTE
# Nome Parecer da Inscrição

1

Adriano Coutinho de Oliveira

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)

Ausência da página de identificação da CTPS

2

ALANA LIMA DOS SANTOS

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

3

CLAUDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

4

CLAUDIANE OLIVEIRA LEITE

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)



5
DANIELE DE JESUS OLIVEIRA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

6
DENILTON DA SILVA SANTOS

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

7
ERIKE DE JESUS SILVA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
8 LEIDYMILE SILVA DE ARAUJO Assinatura da Declaração de Veracidade precisa ser manuscrita.

9

LUCIENE ARAUJO SANTOS

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

10

Luiz Altair Pereira Sardinha

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

11

LUIZ CARLOS FERREIRA NASCIMENTO

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

12 Marcella Rebeca de Lima Silva Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

13

MURILO HENRIQUE PEREIRA FONSECA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

14
PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)



15
RAFAELA FERREIRA XAVIER DA SILVA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

16
RUBENILSON DE SANTANA PEREIRA

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)

17

VINICIUS ALVES FERREIRA

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 
7.1 e 7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

18 Wilma Cristiny Rosário de Almeida Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.



                                                                Edital 02/2021  IFBA Campus Feira de Santana
                                       Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e  Auxílio Digital Tipo I
                                                               Resultado Preliminar  Inscrições não homologadas 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO
# Nome Parecer da Inscrição

1 Abigail Ramos de Oliveira Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

2 Alanis Fernandes Rios Oliveira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

3 Alexandre Pinheiro Campos

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

4 Alice Mayra dos Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
5 Amanda Freitas Azevedo dos Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

6 Antonio Moacir de Almeida

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

7 Bruna do Amor Divino dos Santos Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
8 Cauan Silva de Jesus Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



9 Emily Santana

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
10 Flavia Cristina Ferreira de Oliveira Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
11 Hebert Robert Almeida de Oliveira Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

12 Humberto Moreira da Silva Neto

Estudante não apresentou documentação necessária para atualizar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário e 
Declaração de veracidade Anexo I)

13 Isaac Santos de Oliveira Pereira O comprovante de renda não confirma o valor informado no formulário on line

14 Italo Brandao Santana

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

15 Jacson Bacellar Bitencourt

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

16 Jonatas dos Santos Cerqueira

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

17 Laiane Silva Correia

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

18 LUCAS DA CONCEIÇÃO DAMASCENO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

19 Marcela Ribeiro Santana

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)
20

MARCOS VINICIUS DE MELO 
SAMPAIO Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.



21 Marcos Vinicius Monteiro Andrade

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

22 Mariana Assis de Souza O comprovante de renda não confirma o valor informado no formulário on line
23 Marina Assis de Souza O comprovante de renda não confirma o valor informado no formulário on line

24 Melissa Pimenta Cambuí

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

25 Millena Moraes de Oliveira Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
26 Paula Gabriele Nery da Silva Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
27 PAULA NOGUEIRA GALVAO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

28
PEDRO LUCAS ALVES SENA 
SAMPAIO

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

29 Rafaela Ariane Barreiros Lima Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

30 Regiane da Silva Brito

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 7.2 
do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on 
line e Declaração de veracidade Anexo I)

31 Renata Oliveira Bastos

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
32 Samuel Santos Trajano da Silva Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
33 Tainara Barbosa Apolinário Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
34 Thailane Santana de Jesus Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



35 Thaymã Oliveira Rocha

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)
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TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA INTEGRADO
Nome Parecer da Inscrição

1 Abel Almeida de Souza

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

2 Abraão Wagner Portela de Sousa

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

3 Alanna Maria de Souza Cerqueira

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.2 do Edital 002/2021

( comprovante de renda de acordo com a situação de trabalho informada no formulário on line)

4 Anderson Rocha de Souza

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

5 Asafe Barbosa da Gama Dantas Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



6 Carlos Eduardo Pereira da Silva Gramosa

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

7 Cauan Magalhaes Cerqueira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

8 Debora Victoria Borges Barboza

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021
( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

9 Demostenes Gomes Santiago Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

10 Edna Karenna Carneiro Cedraz

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021
( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

11 Enzo Gabriel de Cerqueira Reis

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)
12 Eronildes Oliveira Barnabé Neto Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
13 Esly da Silva Pinto Transferência externa

14 Guilherme Sousa de Almeida

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

15
JANIELLE AIMEE DOS SANTOS 
SOARES Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

16 Jhonata Belmont dos Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021



17 João Pedro Ribeiro Nilo de Oliveira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

18 Joao Victor Anunciacao da Silva Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
19 Kathlyn Kauane Brito Oliveira Arquivo enviado não abre. Mudar a extensão do arquivo para jpg ou pdf

20 Laercio de Souza Cerqueira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

21 Luan Moreira Cerqueira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

Arquivo enviado não abre. Mudar a extensão do arquivo.

22 Lucas de Oliveira Bispo

Estudante não apresentou documentação conforme o item 7.1do Edital 002/2021

(declaração de veracidade das informações  Anexo I)
 
O comprovante de renda não comprova o valor informado no formulário on line.

23 Lucas Lima Cerqueira

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

24 Lucas Vinicius Barbosa da Silva

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)



25 LUCIANA PEREIRA NASCIMENTO

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

26 Marine Bitencourt dos Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
27 Nathalia Almeida Freitas dos Santos Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
28 Paulo Nunes Almeida da Silva Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

29
PAULO ROBERTO AZEVEDO SANTANA 
FILHO Solicitação atendida pelo Edital 01/2021

30 Pedro Lucas Paim Rios Solicitação atendida pelo Edital 01/2021
31 RIAN DA SILVA SANTOS Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
32 Tais Silva de Jesus Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.

33 Valeria Vitorio Fonseca

Estudante não apresentou documentação necessária para informar seus dados  conforme os itens 7.1 e 
7.2 do Edital 002/2021

( Um dos  comprovantes de renda listados de acordo com a situação de trabalho informada no 
formulário on line e Declaração de veracidade Anexo I)

34 VICTORIA SILVA AMORIM Estudante não informou  no formulário qual auxílio é o solicitado.
35 Walleska Souza Tavares Solicitação atendida pelo Edital 01/2021


























