
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral ANA CLAUDIA ALMEIDA DA SILVA 142.819.317-08 Indeferido

 Carteira de trabalho da candidata, 

irmã e cunhado com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da 

sobrinha. Declaração com informações 

do pai. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral BARBARA DE SOUZA GONCALVES 165.933.777-16 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Carteira de trabalho da 

candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração autenticada 

em cartório com informações do pai e 

se recebe pensão ou não. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral DIEGO DE FARIAS PONTES 136.817.697-61 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração de 

renda da mãe deve esta autenticado 

em cartório. Carteira de trabalho da 

mãe e candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. 
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SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral DRIELI CARDOSO MACIEL 156.234.047-66 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificação, paginas do 

ultimo contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, mãe 

e candidata. 

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino ERICK DE PAIVA 166.615.297-84 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe com 

paginas de identificação, paginas do 

ultimo contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral GABRIELA DOS SANTOS SARDINHA 123.892.917-67 Indeferido

Declaração da candidata informando a 

renda e a ausencia da carteira de 

trabalho deve esta autenticada em 

cartório. 

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno GISELE RANGEL DE SOUZA 148.840.267-13 Indeferido
Comprovante de renda da mãe mesmo 

que for seguro desemprego. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino IVANILDO CARVALHO DOS SANTOS 138.141.997-66 Indeferido

Extrato bancário da mãe. Comprovante 

de residência água, luz ou telefone fixo. 

Declaração autenticada em cartório 

coom informações do pai e se recebe 

ou não pensão.

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral JEANN CARLLO AMARAL THOME 136.726.757-92 Indeferido
Apresentar documentação exigida no  

Edital Nº.63/2013/PROGRAD/UFRRJ.



SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral JOAO EMANUEL DA COSTA SILVA 146.881.627-66 Indeferido

Extrato bancário da mãe. Carteira de 

trabalho da mãe e candidata com 

paginas de identificação, paginas do 

ultimo contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Comprovante de pensão dos filhos 

referente aos valores informados no 

formulário. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral JULIE RHANNA TAVARES FERREIRA 156.284.037-17 Indeferido

Declaração autenticada e cartório da 

mãe informando custos para manter o 

colégio e se tiver funcionários informar 

na mesma declaração o valor pago aos 

mesmos. OBS. Anexa comprovante dos 

gastos incluindo dos funcionarios se 

ouver. 

SEROPÉDICA DIREITO Noturno LARISSA DA SILVA ROCHA 155.444.667-85 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e irmã 

com paginas de identificação, paginas 

do ultimo contrato e seguinte em 

branco, autenticada em cartório ou 

confere com original. 



SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral LARISSA SILVA DO NASCIMENTO 157.322.327-10 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidata. Comprovante de renda do 

pai e mãe. Extrato bancário do pai e 

mãe. Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, mãe 

e candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Comprovante de residência água, luz 

ou telefone fixo. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino LUCAS DA SILVA PROCOPIO 151.284.267-26 Indeferido

Comprovante de renda do pai e 

candidata. Extrato bancário do pai. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Vespertino LUIZ FELIPE CARVALHO GARRIDO VAZ 120.016.176-90 Indeferido Certidão de nascimento do candidato.



SEROPÉDICA FARMÁCIA Integral MARIANA COSTA URBANO DOS SANTOS 153.634.097-98 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

nascimento da irmã. Extrato bancário 

do pai. Carteira de trabalho da mãe, 

irmã e candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno MATHEUS LIMA MIRANDA 147.511.217-31 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração de 

imposto de renda ou isenção ano 2013 

da mãe e candidata. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações do pai e se recebe pensão 

ou não. 

SEROPÉDICA FARMÁCIA Integral MAYARA CHRISTINE SILVA 158.829.557-50 Indeferido

Extrato bancário do pai e mãe. Carteira 

de trabalho do pai, mãe, irmã e 

candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração comprovando 

renda deve esta autenticada em 

cartório. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral MICHAEL DE MORAES RIBEIRO 138.133.117-32 Indeferido
Certidão de nascimento da candidata. 

Extrato bancário da candidata. 

Declaração com informações dos pais. 



SEROPÉDICA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Integral NATHALIA RODRIGUES VIEIRA 149.056.617-14 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e  

candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração autenticada 

em cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino SIDHARTHA BLANC AMARAL 062.268.655-04 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe, irmã 

e candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração autenticada 

em cartório esclarecendo renda obtida 

atravez da empresa informada em 

documentos em anexo.  

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral THAINA DALFIOR SALVADOR 147.591.937-90 Indeferido

Declaração autenticada do pai em 

cartório esclarencendo renda 

informada no formulário e atividade 

exercida.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral THAYSA RAPOSO MIRANDA 122.272.667-08 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificação, paginas do 

ultimo contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ano 2013 da mãe completa. 



TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno MARIANA VANTINE SANTOS 152.679.517-57 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho da candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai e 

candidata. Declração com informações 

da mãe. 


