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EDITAL Nº 001/2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 

LISTA PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

Tornamos público o resultado preliminar das inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Engenharia Mecânica, para o semestre letivo 

2022.1. Aproveitamos para observar que houve mudança nas especificações de concorrência de reserva de vagas, pois inicialmente, nas 

inscrições, não havia opção referente às vagas para indígenas, pretos e pardos. Havia apenas, de maneira genérica, a opção "RESERVA DE 

VAGAS". Diante da falha identificada em tempo hábil, informamos que se sua inscrição foi feita anterior à retificação e há necessidade de 

correção, deverá o/a candidato(a) entrar com recurso e solicitar mudança, informando a nova modalidade a qual quer concorrer.  

 

De acordo com o cronograma do edital, deverá o recurso ser encaminhado entre os dias 22/01/2022 e 23/02/2022, a partir do endereço eletrônico: 

https://forms.gle/K1aRtS6WuwqigJnC6 

 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

NOME CONCORRÊNCIA 

Adan Silva Ferreira Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Adriana Sertão Andrade Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Adriano Novais Campos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Aender Márcio Costa Silva 
Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, 
sendo Preto, Pardo ou Indígena. 
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Alane Santos Pereira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Alisson Romão Dos Anjos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Amadeu De Jesus Santana Junior Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Anna Gabriella Silva Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Anna Lara Nogueira Oliveira Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Anna Larissa Oliveira Souza Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Anna Luiza Teixeira Tito Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Anselmo Santos Souza Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Antonio Víctor Cruz Ramos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Arleckson Santos Adimarães Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Asafe Santos Almeida Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Beatriz Fernandes Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Beatriz Oliveira Pereira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Carlos Henrique Da Silva Oliveira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Christian Rayan Costa Matos Lima Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Clara Suellen Barreto Guimarães Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Cleber Vinicius Lima Ferreira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 
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Cleonildo Lima Guimarães Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Danielle Couto Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Davi Cerqueira Da Silva Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Deivson Mario Guimarães Pires 
Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, 
sendo Preto, Pardo ou Indígena. 

Djalma Lima Do Nascimento Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Ednalva Gonçalves Dos Santos Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Eliene Souza Novais Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Eric Teles Cruz 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Ericles Conceição Oliveira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Eugênio Paranhos Da Silva 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Fábio Costa Coqueiro Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Fábio Couto Macedo Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Flavia França Dos Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Gabriel Alves Cajado Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Gabriel Da Hora Santos Cabral Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Gabriel Lorran Ribeiro Bomfim Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 
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Gabriele Teles Dos Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

George Heinrich Noronha Oliveira 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Gustavo Daniel Góes Do Carmo Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Herbert Santos Souza Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Hiago Matheus Ferreira Reis Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Ingred Almeida Nery Santos Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Jaiton Oliveira Estrela Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Janilson Santos França Filho 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Jeferson Sousa Fraga Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

João Eduardo Agustinho Da Costa Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Joao Paulo Souza Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

João Victor Silva Souza Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

João Vitor Rocha Santana Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Jordan Downey Galdino Da Silva E 
Silva 

Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

José Afonso Lopes Candido 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Juan Pablo Sao Pedro Sapucaia Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 
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Kaique Barreto Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Kaline Oliveira Santiago Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Kaylane Sima Dos Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Kelvin Zaiano Souza Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Laisse Vitoria Nunes Carvalho Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Larissa Dos Reis Sousa Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Larissa Gonçalves Pereira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Laura Benigna Barros Rocha Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Laura Lavinnya De Almeida Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Lázaro Eslei Andrade Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Letícia Ribeiro Cruz Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Livia Maria Dos Santos Alves Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Livine Brito Ferreira 
Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, 
sendo Preto, Pardo ou Indígena. 

Luara Dos Santos Maracás Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Luis Augusto Santos Vieira Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Luiza Pereira Souza Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 
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Manuely Leite Sampaio 
Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, 
sendo Preto, Pardo ou Indígena. 

Marcos Vinícius Argôlo Rodrigues 
Sousa 

Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Maria Beatriz Dos Reis Souza Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Maria Eduarda Alexandre Rebouças Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Maria Isadora Freire Torres 
Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública, sendo 
Preto, Pardo ou Indígena. 

Matheus Cajaiba Tavares Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Miquéias Da Silva Britto Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Nicole De Jesus Braga Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Pedro Edson Moreira Correia Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Pedro Henrique Elfinin Rabelo Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Rafael Arruda Marques Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Rafael Sena Lago Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Rafaela Aparecida Barbosa Moreira Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Rafaela Souza Nascimento Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Rayssa Prazeres De Jesus Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Renan Ribeiro Dos Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 
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Roziel Leite Do Nascimento Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Silas De Oliveira Pinheiro Reserva de vagas, com renda familiar acima de 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Talita Rocha Argolo Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Thaíssa Bastos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Vanusa Pereira Dos Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Vinicius Eduardo Souza Moraes Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Wagner Souza Araújo Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Walison De Jesus Santos Reserva de vagas, com renda familiar até 1,5 salário-mínimo per capita, tendo estudado somente em escola pública. 

Washington Silva Santos Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 

Willan Pereira Gondim Da Silva Ampla concorrência, pois estudei totalmente ou parcialmente em escola particular. 
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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

Adan lucas dos Santos Silva Em desacordo com o item 3.4 do edital. Não anexou o boletim do ENEM. 

Ana Paula Santos de Jesus Em desacordo com o item 3.4.1 do edital. Não consta o ano de realização no boletim do ENEM. 

Audislânia Souza Santos Em desacordo com o item 3.4 do edital. Não foi possível abrir boletim do Enem. 

Damares Couto De acordo com item 5.4 do edital. 

Igor Samuel Matos Coutinho Em desacordo com o item 3.4.1 do edital. Não consta o ano de realização no boletim do ENEM. 

Jossiel Brito Félix Nogueira Em desacordo com o item 3.4 do edital. Não foi possível abrir boletim do Enem. 

Noelma Oliveira dos Santos Em desacordo com o item 3.4 do edital. Não anexou o boletim do ENEM. 

Olga Wojtysiak Skowronski Em desacordo com o item 3.4.1 do edital. Não consta o ano de realização no boletim do ENEM. 

Tales Jesus Novaes da Silva Em desacordo com o item 3.4 do edital. Não foi possível abrir boletim do Enem. 

 


