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PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA 2018.2

REALÇAO DE ESTUDANTES QUE DEVERÃO REFAZER AS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA 2018.2

EDITAL 064/2018 - GR

ACESSAR O SISTEMA -  WORKFLOW.IFPE.EDU.BR PARA REFAZER A ISNCRIÇÃO

QNT
CÓDIGO DE 

IDENTIFICAÇÃO NOME Matrícula OBSERVAÇÕES

1 F1YGgJCr5m JULIA FABIANA DA SILVA 2018.1iaivt0153 -Não incluiu todos os membros da família(apenas 2)

2 p3DJf9sBh2 SUENIA SILVA DE FRANÇA 20182AIVT0154
-Inscreveu-se como cotista.Não aparece nas relações(cota e 
moradia)

3 pRghCpTDWg ELISABETH DE SOUZA TEIXEIRA 20182AIVT0103
-Inscreveu-se como cotista.Não aparece nas relações(cota e 
moradia)

4 GkGyuH1KG2 WERIKA DE FRANÇA SANTOS 20182aivt0235
-Inscreveu-se como cotista.Não aparece nas relações(cota e 
moradia)

5 81rT3UYdAn JANE KELLY SILVA DOS SANTOS 20182zvt0320 -Perfil irregular: Não é cotista.

6 XjuvmCKjqw LAYSA GABRIELLY DE LIMA MELLO 20181IAIVT1117
-O histórico não identifica a discente. Não incluiu os membros 
da familia. Incluiu o comprovante de renda no  seu perfil.

7 wwpSes0SxI GABRIELLE MARIA BARBOSA DA SILVA 20182ZVT0192
-Inscreveu-se como cotista.Não aparece nas relações(cota e 
moradia)

8 WgHZ7M8q7P MARIA MARIELLY DOS SANTOS FARIAS 20171iaivt1233 -Cadastro incompleto: Faltam os mebros familia.
9 H6sI3wxNXi JOSÉ FLAVIO SANTOSA DA SILVA 20182acvt0217 -Não incluiu os membros familiares(04)

10 0zzE1f3Qqz AYRON TAVARES DA SILVA 20181AIVT0411

-Estudante deverá refazer a inscrição. Não inseriu os 
componentes familiares completos. Atentar para o envio dos 
comprovantes de renda dos familiares maiores de 18 anos. 
Enviar também imagem da conta de energia com todos os dados 
da conta.

11 DTjgYeYGMc LENIRA BATISTA DA SILVA 20161agvt0264 -Erro de perfil. não é cotista

12 7GVuKs47TO ELIVANIA LUCIENE DA SILVA 20182AVIT0162
-Inscrição rejeitada devido à não inclusão dos membros 
familiares(04). Atende para o nova prazo de reinscrição.

https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/WgHZ7M8q7P


204/09/2018

13 ifoi0h5HVB LLUAN DOS SANTOS COSTA ATAIDE 20161agvt0213 -Não é cotista

14 gNDD0lIrvX MARIA GIULIANA DA SILVA SANTOS 2018IAIVT0676
-Não incluiu comprovante de renda do pai. Não incluiu os 
demais mebros da familia(04)

15 SOTm5RyE9h IASMYN GABRYELLA MONTEIRO DA SILVA 20182ZVT214
-Não incluiu comprovante ou decalração de desempregado.Não 
incluiu os demais mebros da familia

16 EtlTpgi4hC THAÍSSA EDUARDA MARTINS DO NASCIMENTO 20181IAGPVT0775

-Caso não tenha o extrato de recebimento do Bolsa família 
refazer inscrição no perfil de ampla concorrência. Não anexou 
CPF/Registro de nacimento da irmã. Conta de energia NÃO 
identifica o titular. Não incluiu todos os membros da família(04)

17 2YP7Zxk90l MARIA IZABELLY LIMA DE OLIVEIRA 20182ZVT0087

Não incluiu histórico escolar; -Incluir declaração de 
desempregado(anexos do edital);-Incluir os demais mebros da 
composição familiar.

18 TcXYv5O5Ge FERNANDA DANIELLY ALVES DA SILVA NERY 20182AIVT0081

Pendências: 1) Não é cotista(ver qual o perfil correto); 2) Não 
anexou copia do CPF do esposo e 3) Não anexou cópia de 
energia legível.

19 XxNxho8aff GUSTAVO BATISTA MONTENEGRO 20171IAIVT0393
Pendências: 1) Não incluiu a mãe; 2) Anexou cópia de contra 
cheque no seu perfil(retirar).

20 VF7FiMdMcf MIKAELL CAMILO DE LIMA 20161iagpvt0179
Pendências: 1- Não incluiu todos os membros da composição 
familiar; 2 A fatura de energia não aparece o nome do titular.

21 YsKlQLqGXU VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 20171iaivt0458

Pendência: 1- Anexar cópia de energia elétrica legível onde 
apreça o nome de titular da conta; 2- Incluir os demais 
mebmbros da família(04).

22 QhEphDDXpO ELIZETE PRAXEDES DOS SANTOS 20181iaivt0919
PENDÊNCIA: Não incluiu os demais membros da composição 
familiar(04)

23 uxRvNeA76j EVELLY DAYANE DOS SANTOS SILVA 20182zvt0176 Não incluiu certidão de nascimento dos familiares

24

WzQGuYc67b

JACIEL DE ARAUJO SILVA 20181agvt0147

Inscrição rejeitada. Não incluiu os familiares em apenas no item 
primeiro, quando deveria ser nos demais campos da composição 
familiar. Atente para os prazos de nova inscrição.

25 LsCezEesuR GABRIELLY MESSIAS RIBEIRO iaivt0951

Não incluiu os familiares, quando deveria ser nos demais 
campos da composição familiar. Atente para os prazos de nova 
inscrição.

26 DYunXaC3GO RAFAELA DIOLINDA DA SILVA 20182ACVT0241

Não incluiu os familiares, quando deveria ser nos demais 
campos da composição familiar. Atente para os prazos de nova 
inscrição.

https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/gNDD0lIrvX
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/SOTm5RyE9h
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/EtlTpgi4hC
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/2YP7Zxk90l
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/VF7FiMdMcf
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/YsKlQLqGXU
https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/QhEphDDXpO
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27 ZbcD0pszoO VALQUIRIA PEREIRA CANÊJO SANTOS

20182zvt0257 Não incluiu os familiares, quando deveria ser nos demais 
campos da composição familiar. Atente para os prazos de nova 
inscrição.

28 QWSwUvX0Hl NATÁLIA MELO DA SILVA 20182zvt0249
Não incluiu todos os membros da família na composição 
familiar.

29 3f3A110Du2 RENATA ANDRADE LIMA 20181agvt0333 Inscrção será rejeitada devido a erro de perfil. 
30 Q71p2zMCHW VITORIA GABRIELLA BRUNO DE OLIVEIRA 20181iaivt0358 Não incluiu todos os mebros da composição familiar.

31 JupdXZxT3o ESTÉFANE TORREÃO DA SILVA SOARES 20181iavt0080

-Estudante deverá refazer sua inscrição através do sistema 
workflow.ifpe.edu.br. Atentar para enviar o extrato identificado 
de recebimento do bolsa família e informar todos os membros 
da composição com envio dos CPFs.

32 hZehlioige THIAGO MATHEUS DE LIMA DIAS 20181QU1VT0467

-Estudante fez inscrição no perfil errado. Deverá refazer 
inscrição no perfil correto - Perfil de Programas sociais, caso 
seja beneficiário de bolsa família ou BPC ou inscrições gerais, 
anexando todos os documentos exigidos de acordo com o perfil.

33 hO8IrvfPwQ RAYANE TAYNARA DE SOUZA MELO 20151qu1vt0104

-Estudante fez inscrição no perfil errado. Deverá refazer 
inscrição no perfil correto - Perfil de Programas sociais, caso 
seja beneficiário de bolsa família ou BPC ou inscrições gerais, 
anexando todos os documentos exigidos de acordo com o perfil.

34 wXH2Lt3ZMa MARIANA KAMYLLY ALVES DE LIMA 20172zvt0239
- A Estudante não descreveu os demais membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição. 

35 WHKZmcryYi SAMANTHA KATTRYNE DOS SANTOS BARROS 20181IAIVT0307

- A Estudante não descreveu os demais membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição. Deverá 
também enviar extrato de recebimento do Bolsa Família.

36 YexWxreuMx MARIA EDUARDA TIBURCIO DA SILVA 20182ZVT0028
Acrescentar os  documentos dos componentes familiares (04 
pessoas).

37 2t3atFF99Y RENATA OLIVEIRA PEREIRA 20182ZVT0109

- Anexar a Declaração de Desemprego da Estudante, do irmão, 
da mãe e do pai; Informa 05 componentes familiares e anexa 
documentação de 04 pessoas, contando com a estudante. 
Solicitou que a estudante refizesse os componentes familiares.

38 IdUcH33ZgY FILIPE GOUVEIA LIMA 20161IAGPVTt0560
- Histórico Escolar incompleto; Acrescentar documentos do 
componente familiar (mãe).

https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/QWSwUvX0Hl
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39 yfwzeVuwKM MARIANA FERREIRA DA SILVA 20182AIVT0375

Inscreveu-se como cotista, mas não aparece na relação; Falta 
Declaração de Desemprego da Estudante; Informa 05 
componentes familiares e anexa documentação de 01 pessoa 
(estudante). 

40 p416coqS4c VIVYA KELLY DE ARAÚJO DANTAS 20181IAIVT0447
- Acrescentar documentos comprobatórios de todos os 
componentes familiares. 

41 IAOw4TjQEQ -------- -------- - Inscrição sem nenhuma informação, apenas com o email.

42 aSevZP7qQL HENRIQUE FRANZ 20171AGVT0041

- Acrescentar o verso do RG do estudante, o CPF, Declaração 
de Desemprego ou Renda. Anexar documentos comprabatórios 
de todos os membros familiares.

43 KtT0UqGGSV ANTONIO KEVYN DA SILVA FERREIRA 20181IAIVT0510

- Estudante se inscreveu em perfil errado. O mesmo não é 
cotista. Falta anexar documentação comprobatória de todos os 
membros familiares. Declarou ter 04 componentes em sua 
residência. 

44 Nk9LsUCdhH TAYNARA MIKELY DA SILVA 20181IAGPVT0066
- Estudante se inscreveu em perfil errado. A mesma não é 
cotista. Anexar extrarto de benefício do Bolsa Família.

45 kCKBeDlapE - Inscrição sem conseguir acesso.

46
xyGArnjwcH

HUGO ISAAC DA SILVA

20141agvt0039

- Estudante inscreveu-se como cotista mas não consta na 
relação; Não tem declaração de Desemprego do Estudante, nem 
dos familiares;Falta registro dos sobrinhos menores que não 
possuem CPF

47 fUiOxFTYLa JESSICA YAMARA DA SILVA GONÇALVES 20171iaivt0806

Estudante apresentou apenas comprovante de saque do bolsa 
família. Precisa apresentar extrato bancário identificado e 
atualizado. Precisa apresentar Histórico completo - imagem 
completa. Falta descrever os demais membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição.

48 i2YYu4GSd3 DARIANA DA CONCEIÇÃO DIONISIO 20182ZVT0303
- A Estudante não descreveu os demais membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição.

49 WXkxtsmKVm KAUANNY LAIS DA SILVA ODA 20181IAGPVT0643

O histórico apresentado não aparece os dados da Estudante. A 
Estudante não descreveu o outro membro da composição 
familiar - não colocou o CPF e dados da Mãe, sendo assim 
precisa refazer a inscrição.

50 zBYIHf4hdR LAIANE SANTOS FERREIRA 20182ZVT0338 Inscrição em duplicidade. 
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51 mldAaH5N9v DIOGO WELDISSON GOMES MESSIAS 20181IAIVT0889

- Falta descrever os demais membros da família e anexar 
documentação referente aos mesmo. Só descreveu e apresentou 
documentação dele e do Pai, mas declara ter 4 membros na 
família. Sendo assim, necessita realizar nova inscrição para 
fazer a inserção dos membros e da documentação.

52 hgWP8DNeTB TALITA EDILZA DA SILVA 20182AIVT0359 - A Estudante não descreveu os demais membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição.

53 yMKLn2bIEi CRISTIAN GOMES DE SANTANA 20181IAIVT0870

- Você precisará fazer nova inscrição no perfil de programas 
sociais, pois informa composição familiar com 2 membros 
porém só aparece as suas infomações. Além disso, você nos 
enviou apenas a imagem do cartão do BPC. Precisa nos enviar 
também o extrato identificado de recebimento do BPC. Na 
conta de energia enviada precisamos que retire o comprovante 
de pagamento para visualizarmos o endereço e outras 
informações da conta.

54 qWgGOmS6VL SABRINA KELLY ANDRADE DE OLIVEIRA 20182AIVT0065

- Estudante deverá fazer nova inscrição no programa no perfil 
de programas sociais, pois faltou enviar informações dos 
membros da família. Informa composição familiar com 4 
membros, mas só aparece as informações da estudante. 

55 SGjgRmPNUw ELIZABETE PAULA SILVA DOS SANTOS 2o182aivt0057

- A estudante precisará refazer a inscrição no Programa através 
de acesso ao sistema Workflow. Será necessário ao refazer a 
inscrição informar dados referentes aos componentes da família. 
Informa ter 04 membros na família, mas só aparece registro da 
estudante. Atentar para o envio da declaração de desemprego - 
para os desempregados maiores de 18 anos e envio de 
contracheque no caso de emprego formal. Para os menores de 
idade anexar certidão de nascimento. Anexar foto legível da 
conta de energia.  

56 cDmVO6lwKf ALINE PATRICIA DA SILVA SANTOS 20182AIVT0251

- A estudante precisará fazer nova inscrição, pois inscreveu-se 
no perfil errado. Se beneficiário de programa social enviar 
documentação do quadro 2, se não enviar documentação do 
quadro 3. Será necessário acessar o site workflow.ifpe.edu.br 
para refazer inscrição nos dias 03/09 ou 04/09.

57

XXvXjEBGDT

JOSÉ ARTHUR DOS SANTOS 20161iaivt0698

- Estudante deverá refazer inscrição e inserir informações de 
todos os membros da família. Informa ter 05 membros na 
família, mas só descreve 03 membros. 
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58 RpXnYiFc6r CLEOGERSON JOSÉ GOMES DOS SANTOS 20182AIVT0227

- Estudante deverá refazer inscrição e inserir informações de 
todos os membros da família. Informa ter 05 membros na 
família, mas só descreve 03 membros. 

59 lqB1yrEFWi ANGELA BATISTA DOS SANTOS 20182AIVT0111

- Estudante deverá refazer inscrição, pois inscreveu-se no perfil 
errado. Atentar para inscrição no perfil de Programas Sociais, 
caso receba Bolsa família ou ir para inscrições gerais. Inserir 
informações de todos os membros da família. Informa ter 04 
membros na família, mas só descreve ele mesmo.

60 AR0gt0tz5q JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO 20182aitv0286
-Estudante deverá refazer inscrição, pois não inseriu 
informações de todos os componentes familiares.

61 psH880GM43 GABRIELLY BEATRIZ NUNES VIEIRA 20171iaivt0768

-Estudante fez inscrição no perfil errado. Deverá refazer 
inscrição no perfil correto - Perfil de Programas sociais, caso 
seja beneficiário de bolsa família ou BPC ou inscrições gerais, 
anexando todos os documentos exigidos de acordo com o perfil.

62 ERWKBGbtH9 GABRIELA LAYS SILVA 20171IAGPVT0205

-Estudante deverá refazer inscrição, pois não inseriu 
informações de todos os membros da família. Deverá também 
anexar nova imagem da conta de energia de forma que 
apareçam todas as informações da conta.

63 aruu8D8pZv ANDRÉA LÚCIA DA SILVA 20172AIVT0083

-Estudante deverá refazer inscrição através do sistema, pois não 
inseriu todos os membros da composição familiar. Informa ter 
03 pessoas na família, mas só aprece informações da estudante.

64 3NkOGTm9AH KAROLAYNE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 20171zvt0252
- Estudante não descreveu todos os membros da composição 
familiar, sendo assim precisa refazer a inscrição.

65 GlEddIAtjT MAYANA NATHALIA GOMES FERREIRA 20181iagpvt0333
Será necessário refazer inscrição, pois necessita inserir todos os 
membros da composição familiar;

66 Q0t1phC9YQ ANTÔNIO KEVYN DA SILVA FERREIRA 20181IAIVT0510
- Refazer cadastro dos membros da família, anexando 
individualmente o CPF de cada um.

67 alsCnmBl1a ELISANDRA MARIA DA SILVA 20171agvt0149

Inserir os membros familiares devidamente, anexando seus 
devidos documentos comprobatórios; Declaração de 
Desemprego da candidata não foi assinada;

68 063jBhUUfs AMANDA CECILIA DIONISIO 20182ZVT0265

Anexar comprovante de Residência - CELPE, legível; Cadastrar 
os demais membros da casa, bem como o documento 
comprobatório de cada um (CPF);

69 5cN5GalvES KISIA MAYARA SILVA E GOMES 20182aivt0120
- Ausência do cadastro do terceiro membro, visto a candidata ter 
declarado 3 componentes familiares;
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70 qLAYtYwlsv JOSÉ ANDRÉ PEREIRA DE MELO 20182AIVT0170
- Ausência de cadastro do terceiro componente familiar, visto o 
candidato ter apresenta três membro

71 cfkvKAE4nl ANDERSON ANTÔNIO DE LIRA 20182AIVT0090

-Candidato declara mais 8 membros familiares, devendo 
cadastra-los juntamento com a documentação requerida; 
Candidato deve anexar o comprovante pagamento atualizado do 
programa social;

72 4syb5FANWN MARIA DAIANE HELENA DA SILVA 20182ZVT0362

- Candidata declara residir com 4 membros, porém só declara 1 
integrante,  devendo cadastrar os demais, juntamente com a 
documentação solicitada;

73 sML5y4Ek0K MAX JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO 20182acvt0071

- Candidato manifesta residir com mais membros familiares, 
devendo cadastrá-los e anexar documentação requerida;

74 tyhYZNRxAD LARA QUECIA BARBOZA DA SILVA
20181iaivt0650 -Candidata declarou residir com membros familiares, devendo 

cadastra-los e anexar documentação requerida.

75 aP6r6p03LN ALISSON RODRIGUES GALVÃO DA SILVA 20171agvt0084

-Candidato declarou residir com mais 3 integrantes. Proceder 
cadastros dos respectivos, bem como documentação requerida 
dos mesmos.-

76 qN1FDiyVFR ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BARRETO 20181IAIVT0030
-Candidata deverá cadastrar os demais membros que residem 
com ela, bem como anexar documentação requerida.

77 3XwBjryqAH Rebeca Camila Guedes Dos Santos 20181IAGPVT0384
-Inscrição rejeitada devido à não inclusão dos membros 
familiares. Atende para o nova prazo de reinscrição.

https://workflow.ifpe.edu.br/#/request/3XwBjryqAH

