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PARECER - SEA/COAE.SEA

ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ESTUDANTES EM ORDEM ALFABÉTICA
 
 

Nº NOME MATRÍCULA RESULTADO MOTIVO

1 AFRA VITTÓRIA
BASTOS SANTOS 20191280001 INDEFERIDO

Segundo o item 8.4. do edital
Nº01/2022, os recursos em que não
constar justificativa fundamentada não
serão considerados para fins de
avaliação e serão automaticamente
descartados.

2 CARLA JOANE DIAS
DOS SANTOS 20221280014 INDEFERIDO

Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
seria automaticamente eliminado da
seleção. 
 

3 DANIEL OLIVEIRA
DOS SANTOS

20211180002 INDEFERIDO Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
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seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
seria automaticamente eliminado da
seleção.

4 EMILLI VITORIA
ARAUJO DOS SANTOS 20201280007 INDEFERIDO

Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
seria automaticamente eliminado da
seleção.

5 JOICY VITÓRIA DE
MATOS

20191280021 INDEFERIDO Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
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seria automaticamente eliminado da
seleção.

6 LARISSA SOUZA
ROCHA 20211180013 INDEFERIDO

Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
seria automaticamente eliminado da
seleção.

7 LUIZ HENRIQUE
BRANDÃO SÁ TELES  20221280012 INDEFERIDO

Segundo o item 6.2. do edital
Nº01/2022, a inscrição ocorreria
conforme cronograma e prazos
indicados no item 9.1 . Dessa forma, de
acordo com o cronograma, o período de
Inscrição e envio de documentos, seria
no prazo de 16/02/2022 a 25/02/2022,
impreterivelmente. 
O item 8.2. do edital destaca que não
seriam aceitos como RECURSOS a
inclusão de documentos que deveriam
ser apresentados pelo(a) candidato(a) na
etapa de inscrição do Auxílio Inclusão
Digital e Auxílio Financeiro
Emergencial, assim como a inserção de
novos dados. 
O item 6.8. também ressalta que o(a)
estudante que não se inscrever no SUAP
e não anexar toda a documentação
comprobatória no prazo estabelecido
seria automaticamente eliminado da
seleção.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLENE CARVALHO LIMA, Assistente Social , em
11/03/2022, às 10:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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