
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral AKAUAN STUTZ FREIJANES EHLERS 146.012.767-64 Indeferido

Carteira de trabalho do pai e mãe com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. Comprovante de renda da 

mãe deve se o original. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno ALEXANDRE BARBOSA DE MOURA 151.643.697-02 Indeferido

Certidão de nascimento ou identidade 

do candidato. Carteira de trabalho do 

candidato e avó com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da avó. Declaração 

com informações dos pais. 

SEROPÉDICA ECONOMIA DOMÉSTICA Integral AMANDA DE LIMA ESTEVES 132.089.647-22 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento da 

candidata e irmão. Comprovante de 

renda da mãe. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do irmão. 

Declaração com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 
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SEROPÉDICA DIREITO Noturno ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS 136.040.057-52 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA 160.719.637-96 Indeferido
Declaração de imposto d erenda ou 

isenção ano 2013 do candidato. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno CAMILA MARIA SILVA 149.303.517-74 Indeferido

Comprovante de renda do pai deve 

esta autenticado em cartório. Carteira 

de trabalho do pai, mãe, irmã e 

candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral CAROLINE BOLETTA DE OLIVEIRA AGUIAR 165.547.347-67 Indeferido Formulário de inscrição.

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino CAROLINE FIGUEIREDO MAIA 135.773.197-39 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe, 

candidata e irmã com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral DEBORA DE OLIVEIRA CARDOSO 149.107.277-60 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

candidata. 



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno EDIPO RODRIGUES DE OLIVEIRA 120.021.247-95 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

do candidato e companheira. 

Comprovante de renda da 

companheira. Extrato bancário do 

candidato e companheira. Carteira de 

trabalho do candidato e companheira 

com paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato e companheira. Declaração 

original do estabelecimento de ensino 

dos filhos. Comprovante de residência. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno ELAINE CORDEIRO DOS SANTOS 070.714.197-44 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho da 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 ano 2013  da candidata. 

Certidão de nascimento da candidata. 

Comprovante de residênciada 

candidata. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral FERNANDO DO CARMO RAMBOLT 139.448.957-97 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

casamento ou nascimento da mãe. 

Certidão de nascimento do candidato. 

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. 

Comprovante de renda da mãe. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do candidato. 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral GABRIEL ALVES FERNADES 155.333.737-99 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

nascimento dos demais moradores da 

casa. Declaração de imposto de renda 

ou isençãoano 2013  dos demais 

moradores da casa. Carteira de 

trabalho dos demais moradores com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Documentação exigida 

esta no  Edital 

Nº.63/2013/PROGRAD/UFRRJ

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Integral GABRIEL MARQUES MOFATO 124.633.737-17 Indeferido

Carteira de trabalho do candidato com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. 



SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno GLAUCIO SANTOS DE SOUZA 105.334.937-81 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

casamento ou nascimento do 

candidato e esposa. Carteira de 

trabalho do candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno ISABELLE FERNANDA CEZAR DA SILVA 153.834.527-70 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata e 

marido com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Comprovante de renda do 

marido. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral JEFFERSON LIMA DA SILVA 118.678.207-22 Indeferido Comprovante de renda do pai. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral JULIANA DE JESUS 020.472.265-97 Indeferido
Formulário de inscrição. Declaração de 

renda da mãe com função e valor da 

renda autenticado em cartório. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral JULIANA VALESCA ALEXANDRE DA SILVA 153.913.517-90 Indeferido

Certidão de nascimento da candidata, 

irmã, irmão e sobrinho. Declaração de 

imposto de renda ou isenção ano 2013 

da candidata e irmã. Declaração 

original do estabelecimento de ensino 

do irmão. Declaração com informações 

do pai e se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno LARISSA MENDES GODOY 160.895.067-02 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do avô, avó e irmã  com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Comprovante de renda do 

avó e avô. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral LETICIA PEREIRA DOS SANTOS 167.354.487-82 Indeferido

Carteira de trabalho da avó com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral LORENA RODRIGUES VIEIRA MENDES 137.312.567-54 Indeferido Comprovante de renda da mãe. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral LUCAS EDUARDO DE ALBUQUERQUE LUNA FABRICIO 704.859.834-43 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

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. 

Comprovante de renda do pai deve 

esta autenticado em cartório. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino do irmão. Declaração de 

imposto de renda ano 2013 do pai, 

mãe e candidato. 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral MARIA LUISA MARICATO 445.766.678-58 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento da 

candidata. Carteira de trabalho da mãe 

e candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original.  

Declaração do imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da mãe. Declaração 

com informações do pai e se recebe ou 

não pensão. 

SEROPÉDICA DIREITO Noturno MARIANA CARLA ROCHA MARINHO 149.531.747-12 Indeferido

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai e candidata. 

Certidão de casamento ou nascimento 

do pai. 



SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS Noturno MERILENE DE OLIVEIRA DA SILVA DE PAULO 088.565.637-70 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da candidata e marido. Certidão de 

nascimento dos filhos. Declaração 

original do estabelecimento de ensino 

dos filhos. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral PAMELA VICENTE BAETA DE FARIAS 166.720.937-02 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho da candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral PEDRO IGOR DE SOUZA SILVA 151.952.237-18 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino dos irmãos.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral RACHEL PIMENTEL BRANDAO 165.153.547-70 Indeferido

Comprovante de renda do pai. Carteira 

de trabalho do pai, mãe, irmão de 17 

anos e candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral RAFAEL DE LIMA PINTO 135.859.297-70 Indeferido

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. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral TALITA DE PAIVA ROSA 137.352.627-08 Indeferido Comprovante de renda da mãe. 



SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral TATHIANA ALVES MARQUES 155.217.977-00 Indeferido

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da candidata e irmã. 

Comprovante de renda mãe deve esta 

autenticado em cartório. Carteira de 

trabalho da candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral TAYANE DA CRUZ INACIO VALVERDE 149.348.587-33 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da mãe e candidata. 

Extrato bancário da mãe. EXtrato de 

FGTS da mãe. Comprovante de 

residência água, luz ou telefone fixo. 

Declaração com informações do pai e 

se recebe pensão ou não recebe. 



SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno VALQUIRIA DA SILVA GOMES 081.798.097-06 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

casamento dos pais. Certidão de 

nascimento do candidata. 

Comprovante de renda do pai e mãe. 

Extrato bancário do pai, mãe e 

candidato. Carteira de trabalho do pai, 

mãe e candidata com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

camdidata

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral VILEMAR VILMAR DADA SILVA 603.430.673-66 Indeferido

Carteira de trabalho do pai e mãe com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. 

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS Noturno WALACE LINHARES DA SILVA 090.639.417-14 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

do candidato e esposa. Certidão de 

nascimento dos filhos.Carteira de 

trabalho do candidato e esposa com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato e esposa. Comprovante de 

renda da esposa. Declaração original do 

estabelecimento de ensino dos filhos. 

Extrato bancário do candidato e 

esposa. Extrato de FGTS do candidato e 

esposa.



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral WELISON WINTER DA SILVA 167.709.467-26 Indeferido

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 ano 2013 do candidato. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral WILLIAN DE SOUZA ROCHA 152.022.217-38 Indeferido

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. 

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral LUWENY RODRIGUES TAVARES PERES 154.522.667-98 Indeferido
Comprovante de renda da mãe deve 

esta autenticado em cartório. 


