
CPF Nome Completo Pendência

142.369.214-48 Adson Wellney De Freitas Silva

134.622.654-74 Alisson Alexandre Bezerra

080.932.394-05 Ana Cássia De Lima

109.636.704-17 Ana Maria Dos Santos Lira

083.310.824-78 Camilly Victori Da Silva Melo

146.154.494-70 Carlos Mickael Nunes De Souza 

118.150.174-14 Douglas Fernandes De Melo

144.079.374-32

712.500.604-35 Erica Cristina Dos Santos

 Documento de identificação da estudante incompleto (só anexou parte 
com foto) - faltou o verso. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão. 
 Faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF dos outros três 
moradores da casa. 
 Composição familiar incompleta, faltou inserir o irmão; faltou anexar a 
cópia ou declaração de ausência do CPF do irmão. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); não anexou declaração do beneficiário do 
programa disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou 
declaração de ausência do CPF de um dos moradores da casa. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF de Silmara 
Mikaely Nunes de Souza . 

  Documento de identificação da estudante incompleto (faltou anexar 
parte com foto); faltou extrato do Bolsa Família; Faltou declaração do 
membro da família que recebe o Bolsa Família; Não foi inserida a cópia 
ou declaração de ausência do CPF de todos os membros da família.

Eduardo Henrique Francisco Dos 
Santos

 Composição familiar incompleta, esclarecer quem e quantos são os 
moradores da casa; RG do estudante incompleto (não anexou página da 
foto); Faltou anexar histórico do q-acadêmico; Não anexou declaração do 
beneficiário do programa disponível no site do Campus; não anexou a 
cópia ou declaração de ausência do CPF de todos os moradores da casa, 
não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão. 

 Composição familiar incompleta; não anexou declaração do beneficiário 
do programa disponível no site do Campus; RG do estudante incompleto 
(só anexou página da foto); extrato do Bolsa Família desatualizado; 
faltou cópia do cartão do Bolsa Família; não anexou a cópia ou 
declaração de ausência do CPF dos outros três moradores da casa. 



127.421.444-04 Erivaldo Feliciano Da Silva

146.691.674-56 Gabriel Andrade Dos Santos

137.960.164-99 Heloisa Nunes Da Silva 

143.732.754-08 Iara Dias Dos Santos

147.658.184-38 Iasmim Avelino Silva

129.980.534-59 Jadielma Lisbôa Da Silva

140.325.644-69 Jamile Ellen Silva Lima

137.034.504-60 Janicleide Santos Pereira

147.779.574-03 Jhonny Victor Fernandes De Melo

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; não anexou a cópia ou 
declaração de ausência do CPF dos outros cinco moradores da casa. 

 Composição familiar incompleta; não foi possível visualizar o histórico 
escolar do q-acadêmico; não anexou a cópia ou declaração de ausência 
do CPF de um dos moradores da casa. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); declaração do beneficiário do programa não 
preenchida; extrato do programa não identificado (não é possível 
identificar que refere-se ao Programa Bolsa Família; cópia do cartão do 
Bolsa Família. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); faltou anexar a cópia ou declaração de ausência 
do CPF de alguns moradores da casa; não anexou declaração do 
beneficiário do programa disponível no site do Campus; 

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros três 
moradores); RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); 
não anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site do 
Campus; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos 
outros dois moradores da casa. 

 Extrato ou cópia do cartão bancário inválido (não aparece o nome da 
estudante); Faltou anexar histórico do q-acadêmico; Composição familiar 
incompleta; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos 
outros três moradores da casa; não anexou extrato do Bolsa Família e 
cópia do cartão. 
 Não anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site 
do Campus; 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); CPF de Jorge 
juvencio pereira não visível/identificável - necessário enviar nova cópia; 
faltou anexar o extrato do Bolsa Família.  

 Documentação incompleta, verificar quadro 2 do edital e enviar 
documentação corrigida por e-mail.  Composição familiar incompleta, 
esclarecer quem são os moradores da casa.



422.161.448-00 Joana Luiza Lima Silva

713.623.644-44 João Eudes Feitosa De Lima

130.394.334-40 João Henrique Leite Da Silva

120.282.464-13 João Victor Cavalcanti Da Silva

138.243.704-84 João Vitor Ferreira Barbosa

139.215.474-07 João Vitor Silva Chaves

140.766.054-38 Jonailson De Melo Silva

710.649.554-95 José Anderson Silva De Melo

137.129.194-25 José Mateus Lins Da Silva

123.226.354-05 José Ronaldo Barbosa Da Silva 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
extrato do BPC;  
 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto). 

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros 
moradores da casa; Faltou anexar histórico escolar do q-acadêmico; RG 
do estudante incompleto (não anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de alguns 
moradores da casa. 

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem é o terceiro morador); 
não anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site do 
Campus; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF de um 
dos moradores da casa. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
extrato do Bolsa Família; faltou anexar a cópia ou declaração de 
ausência do CPF de Jennyfer Carla Ferreira Vilela. 
 Não anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site 
do Campus. 

 RG do estudante ou outro documento oficial de identificação com foto 
(CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; não anexou a 
cópia ou declaração de ausência do CPF de José Silva do Carmo. 
 faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de Maria Vitoria 
Silva De Melo. 

 Composição familiar incompleta; não anexou documento oficial de 
identificação; não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; não 
anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF de todos os moradores 
da casa. 

 Extrato ou cópia do cartão não visível/identificável; não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF de alguns 
moradores da casa; não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do 
cartão. 



148.664.014-19 José Sales Da Silva

133.614.344-40

133.614.344-40

130.987.034-90 Kesly Kaylanne Nunes Guimarães 

138.455.904-32

118.369.314-17 Layza Maria Da Silva Meneses

085.661.034-83 Leticia De Fàtima Leite Silva

715.985.394-69 Marcela Bezerra Ferreira

 Composição familiar incompleta, não inseriu a mãe e falta esclarecer 
quem são os moradores da casa (Severino); Faltou anexar histórico do q-
acadêmico; Documento de identificação incompleto; não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; anexar a cópia 
ou declaração de ausência do CPF de todos os moradores da casa. 

Júlio Marcos De Albuquerque 
Gonçalves

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; esclarecer quantos 
moradores tem na casa, foi constatada uma outra inscrição realizada 
com seis membros. 

Júlio Marcos De Albuquerque 
Gonçalves

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); não anexou declaração do beneficiário do 
programa disponível no site do Campus; não anexou extrato do Bolsa 
Família e cópia do cartão; não anexou a cópia ou declaração de ausência 
do CPF dos outros dois moradores da casa. 

 Composição familiar incompleta (só inseriu a mãe); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF de alguns 
moradores da casa; não anexou o próprio CPF.  Não anexou o extrato do 
benefício. Histórico escolar do q-acadêmico não identificável; 
composição familiar incompleta (só inseriu a mãe)

Laryssa Kathleen Monteiro 
Campelo

 Composição familiar incompleta; Faltou anexar histórico escolar do q-
acadêmico; não anexou declaração do beneficiário do programa 
disponível no site do Campus. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); faltou anexar a cópia ou declaração de ausência 
do CPF de alguns moradores da casa; não anexou extrato do Bolsa 
Família. 

 RG do estudante incompleto (não anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão. 

 Composição familiar incompleta (faltou anexar a irmã); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF da irmã. 



114.903.204-90 Maria Adjailma Marinho Dos Santos

131.771.804-66 Maria Adriana Da Silva

148.478.054-02 Maria Alice Da Silva

130.706.634-86

136.500.304-38 Maria Dayslane Alves Calado

116.567.534-05

135.955.034-81 Maria Estefani Da Silva 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); não anexou declaração do beneficiário do 
programa disponível no site do Campus; extrato do Bolsa Família 
desatualizado; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF 
de alguns moradores da casa. 
 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
extrato do Bolsa Família e cópia do cartão. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só 
anexou página da foto); não anexou declaração do beneficiário do 
programa disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou 
declaração de ausência do CPF da maioria dos moradores da casa; não 
anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão. 

Maria Aparecida Silva Da 
Conceição

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros três 
moradores); não anexou declaração do beneficiário do programa 
disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou declaração de 
ausência do CPF dos demais moradores da casa; não anexou extrato do 
Bolsa Família. 

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros dois 
moradores); não anexou declaração do beneficiário do programa 
disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou declaração de 
ausência do CPF dos outros dois moradores da casa. 

Maria Do Socorro Costa Batista 
Neta

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); declaração do 
beneficiário do programa errada, no lugar de colocar o nome do 
estudante foi inserido o valor recebido; anexar extrato do Bolsa Família 
com o nome do beneficiário ou cópia do cartão; faltou anexar a cópia ou 
declaração de ausência do CPF de Efigênia e Vitória. 
 Composição familiar incompleta (não inseriu a mãe Maria das Graças); 
RG do estudante incompleto (só anexou página da foto). 



127.941.314-00 Maria Gabriele Leite Da Silva 

103.708.664-09 Maria Juliana De Moura Amorim

138.588.874-12

148.403.314-05 Maria Madalena Pereira Lima

148.433.654-24 Maria Raquel Gomes Izidoro

113.668.334-81  RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); 

120.971.704-20 Matheus Rychardson Cunha E Silva

 Documento de identificação da estudante incompleto (só anexou parte 
da foto); faltou declaração do familiar que recebe o Bolsa Família (item 
6, quadro 02 do edital); faltou extrato do Bolsa Família, a ser anexado 
junto com o cartão. Documento de identificação da estudante 
incompleto (só anexou parte da foto); faltou declaração do familiar que 
recebe o Bolsa Família (item 6, quadro 02 do edital); faltou extrato do 
Bolsa Família, a ser anexado junto com o cartão.

 Faltou anexar histórico do q-acadêmico; Composição familiar 
incompleta; não anexou documento de identificação oficial com foto; não 
anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site do 
Campus; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos 
outros dois moradores da casa; não anexou extrato do Bolsa Família e 
cópia do cartão. 

Maria Lucycleide Dos Santos 
Pererira

 Não anexou declaração do beneficiário do programa Bolsa Família ou 
BPC disponível no site do Campus; não anexou extrato do Bolsa Família 
ou BPC e cópia do cartão. 

 Extrato ou cópia do cartão inválido (a estudante anexou o edital de 
seleção no lugar); Composição familiar incompleta; Documentação 
anexada incompleta, a estudante deve consultar o edital (Quadro 2) e 
enviar a documentação correta. 

 O extrato bancário não tem o nome da estudante; composição familiar 
incompleta (esclarecer quem são os outros moradores da casa); RG do 
estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou o extrato 
do programa Bolsa Família; faltou anexar a cópia ou declaração de 
ausência de um dos membros da família.  

Marlon Magnovyk Vasconcelos Da 
Silva

 Composição familiar incompleta (o estudante só inseriu a mãe); faltou 
anexar cópia do extrato do Bolsa Família; faltou anexar a cópia ou 
declaração de ausência dos dois irmãos. 



145.407.784-04 Matias Antonio Lima

123.547.454-27 Nayara Da Silva Gomes

120.667.484-98 Renyelle Taís De Santana Dantas 

124.886.774-26

118.573.954-84 Sibely Galindo Da Silva

120.568.934-60 Susana Silva Da Conceição

134.353.214-07 Taciano Gomes De Mendonça

132.823.114-35 Tamires Ferreira Santos

137.436.884-92 Thallison Santos Da Silva 

070.077.215-40 Valder Filho Dos Santos

 Composição familiar incompleta (faltou inserir o pai); RG do estudante 
incompleto (só anexou página da foto); não anexou declaração do 
beneficiário do programa disponível no site do Campus; não anexou a 
cópia ou declaração de ausência do CPF dos outros dois moradores da 
casa; não anexou extrato do Bolsa Família. 
 Composição familiar incompleta (faltou inserir os outros quatro 
moradores); não anexou o histórico escolar do q-acadêmico;  
 RG do estudante incompleto (não anexou página da foto); não anexou 
extrato do Bolsa Família. 

Rhawhandyson Neves Alves De 
Almeida

 Composição familiar incompleta, faltou inserir os outros três moradores 
da casa. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de Rubenildo 
Galindo da Silva.  

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros três 
moradores); não anexou declaração do beneficiário do programa 
disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou declaração de 
ausência do CPF dos demais moradores da casa; não anexou extrato do 
Bolsa Família. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (não 
anexou página da foto); não anexou declaração do beneficiário do 
programa disponível no site do Campus; não anexou a cópia ou 
declaração de ausência do CPF dos outros dois moradores da casa; não 
anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; CPFs anexados não 
visíveis/identificáveis, enviar novamente. 

 Declaração do beneficiário do programa errada, no lugar do nome da 
estudante foi inserido o nome da irmã; não anexou extrato do Bolsa 
Família. 
 Cópia do cartão do Bolsa Família; não anexou declaração do beneficiário 
do programa disponível no site do Campus. 

 Faltou anexar histórico escolar do q-acadêmico; Composição familiar 
incompleta; não anexou extrato do Bolsa Família e cópia do cartão; não 
anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos outros dois 
moradores da casa. 



712.480.284-90 Vanessa De França Macedo  Extrato do Bolsa Família desatualizado;  

114.650.064-51 Vilma Nascimento Da Silva

127.396.654-66 Washington Alves Guedes Da Silva 

138.590.364-32 Wedja Kailane Dos Santos Silva

148.447.554-20 Wesley Antonio Cordeiro Da Silva 

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros dois 
moradores); RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); 
extrato do benefício não visível/identificável; não anexou declaração do 
beneficiário do programa disponível no site do Campus; faltou anexar a 
cópia ou declaração de ausência do CPF de sete moradores da casa. 

 Não foi possível visualizar os documentos anexados, apenas o histórico 
escolar. O estudante deverá enviar o restante da documentação listada 
no Quadro 2 do edital por e-mail. 

 Não anexou declaração do beneficiário do programa disponível no site 
do Campus; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos 
outros dois moradores da casa. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); não anexou 
declaração do beneficiário do programa disponível no site do Campus; 
não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF dos outros dois 
moradores da casa. 
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