
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral BEATRIZ SOUSA DA SILVA 155.817.417-60 Indeferido

Comprovante de renda da mãe que 

consta na cateira de trabalho. 

Extrato bancário da mãe e pai. 

Carteira de trabalho do irmão e 

candidato com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

candidata. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral BRUNO NUNES SEIXAS FELIPPE 142.257.067-37 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração 

com informações do pai e se 

recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno CAROLINE DOS SANTOS BARCELLOS 127.530.917-81 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com renda da mãe e 

informações sobre o pai se recebe 

ou não pensão, as informações na 

mesma declaração. Certidão de 

nascimento da irmã e candidata. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno EDENILSON DO NASCIMENTO DE SOUTO 157.943.877-69 Indeferido
Certidão de nascimento ou 

identidade do candidato. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral EMIDIO JOSE DE SOUSA DOS SANTOS 145.708.487-29 Indeferido Formulário de inscrição. 
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SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral ERIC NILSON MEIRA DOS SANTOS 167.651.727-85 Indeferido

Apresentar documentação exigida 

no Edital 

Nº.63/2013/PROGRAD/UFRRJ

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral FAGNER MARTINS BARROS 123.733.297-43 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento identidade do 

candidato. Declaração de imposto 

de renda ou isenção ano 2013 da 

mãe. Declaração autenticada em 

cartório com as informações 

seguintes: informando sobre 

comprovante de residncia em 

nome de terceiro, informações do 

pai e se recebe pensão oui não.  

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral GABRIEL CHAGAS ALMEIDA 114.207.397-19 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidato. Carteira de trabalho do 

pai com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 da irmã. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno GABRIEL MIGUEZ MORINI 149.027.567-30 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidato. Extrato bancário do pai. 

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidato com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção da mae e 

candidato.  



SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno GLAUBER DA SILVA LEITE 150.971.597-56 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento dos pais. Certidão de 

nascimento ou identidade do 

candidato. Carteira de trabalho do 

pai, mãe, irmã e candidato  com 

paginas de identificação do ultimo 

contrato e seguinte em branco 

auteticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de 

imposto de renda ou isenção ano 

2013 do pai, mãe,irmã e candidato. 

Declaração de renda da mãe 

original. Comprovante de 

residência água, luz ou telefone 

fixo. 

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno ISABELLA TAVARES DE CARVALHO 127.042.046-16 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento ou identidade da 

candidata. Certidão de casamento 

ou nascimento da mãe. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 da mãe e candidata. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 



SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno JAQUELINE SUAREZ BASTOS 144.753.897-80 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração 

de renda da mãe  autenticada em 

cartório.  Carteira de trabalho da 

mãe e candidata com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da mãe e 

candidata.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral JEFERSON DOUGLAS DA SILVA 442.267.048-43 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento ou identidade do 

candidato. Declaração autenticada 

em cartório informando as 

seguintes quetões: renda do amigo, 

comprovante de residência em 

nome de terceiro e informações 

sobre os pais do candidato. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral JESSICA GOMES COSTA 157.821.467-02 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata 

com paginas de identificação  do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

autenticada em cartório com 

maiores esclarecimentos sobre a 

empressa da mãe e renda mensal 

da mãe. 



SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral JONAS DE SOUZA VIEIRA 037.594.577-62 Indeferido

formulário de inscrição. Certidão 

de casamento ou nascimento dos 

pais. Certidão de nascimento da 

irmã e  candidato. Carteira de 

trabalho do pai, mãe e candidato 

com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Comprovante 

de renda do pai, mãe e candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Extrato bancário do pai, mãe e 

candidato. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral JONATAS PEREIRA SIMPLICIO 157.817.847-99 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 dos pais. 



SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral JUAN RIBEIRO FERREIRA 120.888.237-60 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento do pai. Certidão de 

nascimento ou identidade do 

candidato. Extrato bancário do pai. 

Extrato de FGTS do pai. Carteira de 

trabalho do pai, irmão e candidato 

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 do pai,irmão e candidato. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações da mãe. 

SEROPÉDICA FARMÁCIA Integral JULIANA VIEIRA DA ROCHA 152.558.457-01 Indeferido

Carteira de trabalho do irmão e tia 

avó com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declarações 

anexadas ao processo devem esta 

autenticadas em cartório. 



SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral JULIO SOUZA DOS SANTOS 163.788.037-57 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do irmão e 

candidato. Carteira de trabalho do 

candidato e mãe com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração completa de imposto 

de renda ano 2013 do pai. 

Declaração de imposto de renda 

inseção ano 2013 da mãe e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. Comprovante de residência. 

SEROPÉDICA DIREITO Noturno KADMYLLA OLIVEIRA MOREIRA 117.880.946-38 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho d candidata e pai com 

paginas de identificação do ultimo 

contrato e seguinte em branco 

auteticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de 

imposto de renda ou isenção ano 

2013 da candidata.  Extrato 

bancário do pai. Declaração 

informando comprovante de 

residência em nome de terceiro. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino KASSIA DO ROSARIO MIRANDA 148.566.307-50 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento ou 

identidade da irmã e candidato. 

Comprovante de renda do pai 

informada do formulário e na 

carteira de trabalho do mesmo. 

Extrato bancário do pai e irmã. 

Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com 

original.Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, 

mãe, irmã e candidata. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral LUCILENE DO NASCIMENTO SANTOS 106.394.927-03 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento da mãe. Certidão de 

nascimento ou casamento da avó. 

Comprovante de renda da do 

irmão, irmã , candidata, avó e 

cunhada. Carteira de trabalho da 

mãe, irmão, candidata, avó e 

cunhada com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 completo  da 

mãe.Declaração de imposto ou 

isenção ano 2013 do  irmão, irmã, 

candidata, avó e cunhada. 



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral LUIS FELIPE TAVARES DUARTE MOURA 132.286.817-42 Indeferido

Formulário de inscrição. 

Apresentar documentação exigida 

no Edital 

Nº.63/2013/PROGRAD/UFRRJ

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral LUIS GUSTAVO LESSA DE OLIVEIRA 149.088.137-95 Indeferido

Formulário de inscrição. Cetidão de 

nascimento ou casamento da mãe. 

Certidão de nascimento ou 

identidade da irmã. Extrato 

bancário da mãe. Carteira de 

trabalho da mãe, irmã e candidato  

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 da mãe, irmã e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO Integral MALU RAPOSA DE OLIVEIRA 156.252.417-83 Indeferido

Carteira de trabalho do avó e avô 

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações da mãe. 



SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino MARIA BEATRIZ NONATO DA PAIXAO 158.113.297-25 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento ou identidade da 

candidata. Carteira de trabalho da 

candidata, pai e mãe com paginas 

de identificação do ultimo contrato 

e seguinte em branco auteticadas 

em cartório ou confere com 

original. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno MARTA FERREIRA DE ANDRADE 111.387.137-75 Indeferido Formulário de inscrição. 

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno NATALIA CONSTANCIA DA SILVA BADARO 137.248.557-02 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho do candidato 

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 da mãe e candidata. 

Declaração autenticada  da mãe 

em cartório com informações do 

pai e se recebe ou não pensão e 

informar na mesma uma renda 

famíliar mesmo que informal. 



SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS Noturno PATRICIA REGINA SANTOS DA SILVA 157.020.317-25 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho da candidata 

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção 

ano 2013 da candidata. 

Comprovante de residência água, 

luz ou telefone fixo. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral PETERSON ALVES CAETANO 113.848.867-45 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento do candidato e 

companheira. Comprovante de 

renda do candidato. Carteira de 

trabalho do candidato com paginas 

de identificação do ultimo contrato 

e seguinte em branco auteticadas 

em cartório ou confere com 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

entiado. Comprovante de 

residência agua luz ou telefone 

fixo. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino RAFAEL CEIA GUERRERO DE MEDEIROS 134.971.367-86 Indeferido Formulário de inscrição. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral RAILANE MAGALHAES RAMOS 143.480.447-08 Indeferido Formulário de inscrição. 

SEROPÉDICAENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICAIntegral RAISSA BARBOSA DOS SANTOS SOUTO 148.267.137-97 Indeferido Formulário de inscrição. 



SEROPÉDICA QUÍMICA Integral RENAN DE JESUS LINS 120.786.407-27 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento dos pais. Certidão de 

nascimento ou identidade do 

candidato. Comprovante de renda 

ou declaração autenticada em 

cartório informando renda da mãe. 

Declaração original do 

estabelecimento de nesino das 

irmãs. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino STEFANNI DIONISIO GUEDES 145.725.177-97 Indeferido

Declaração informando renda do 

pai anexada ao processo deve esta 

autenticada em cartório. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino TATIANA HELENA DOS SANTOS 090.873.147-79 Indeferido

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da mãe e 

candidata. Declaração autenticada 

em cartório com informações do 

pai e se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA FARMÁCIA Integral THAINA CANDIDA SOARES ARAUJO 143.254.927-80 Indeferido

Certidão de nascimento ou 

identidade da candidata. Carteira 

de trabalho do candidato com 

paginas de identificação do ultimo 

contrato e seguinte em branco 

auteticadas em cartório ou confere 

com original. Declarações anexadas 

ao processo precisam esta 

autenticadas em cartório. 



SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS Noturno THAIS DOS SANTOS SILVA 155.684.127-23 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho da candidata, pai e mãe 

com paginas de identificação do 

ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno THAYANE CRISTINE BASILIO DA SILVA 155.244.867-30 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento dos pais. Certidão de 

nascimento ou identidade da 

candidata.Carteira de trabalho da 

candidata e mãe com paginas de 

identificação do ultimo contrato e 

seguinte em branco auteticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral VANESSA ROCHA DO NASCIMENTO 167.818.827-16 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de casamento dos pais. Certidão de 

nascimento ou identidade da 

candidata.Carteira de trabalho da 

mãe com paginas de identificação 

do ultimo contrato e seguinte em 

branco auteticadas em cartório ou 

confere com original. Extrato de 

FGTS da mãe  Extrato bancário da 

mãe. Declaração de imposto de 

renda completa ano 2013 do pai.  

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral VIVIANE CARVALHO CORREIA 127.227.107-22 Indeferido
Declaração de imposto de renda 

completa ano 2013 da mãe. 



SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO Integral VYTOR DE SOUZA MELO 124.200.396-70 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento ou 

identidade da irmã. Extrato 

bancário do pai. Carteira de 

trabalho do pai e mãe  com paginas 

de identificação do ultimo contrato 

e seguinte em branco auteticadas 

em cartório ou confere com 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai e 

mãe. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno LARISSA BROCHADO RIBEIRO 161.818.687-63 Indeferido Formulário de inscrição.

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral MARIANA HENRIQUE JACOB 143.859.907-27 Indeferido

Formulário de inscrição. Extrato 

bancário da mãe. Declaração 

original do estabelecimento de 

ensno da irmã de 15 anos. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno MATHEUS DE SOUZA REIS 133.917.857-56 Indeferido

Certidão de casamento dos pais ou 

óbito (em caso de pais falecidos) 

ou declaração informando a 

situação dos pais. 



NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA Noturno RODRIGO CORREIA CARVALHO 115.760.997-09 Indeferido

Carteira de trabalhos com as cópias 

devidas das páginas exigidas em  

edital autenticadas, do aluno, do 

pai e da mãe. No caso de 

falecimento da mãe, trazer 

certidão de óbito. Contra-cheque 

dos pais e do aluno. Extrato 

bancário dos pais e do aluno. 

Declaração do IR dos pais e do 

aluno. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno TATIANE SILVA SIMOES 149.750.087-77 Indeferido

Contra-cheque do pai e da mãe. 

Declaração do IR do pai e da mãe. 

Carteira de trabalho do pai, da mãe 

e da aluna. Extrato bancário da 

aluna. Em caso de irmãos menores, 

trazer certidão de nascimento.  

Entrevista com a aluna às 15h. 

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA Noturno VITOR MATHEUS ONOFRE MENDES 154.640.727-80 Indeferido Formulário preenchido  


