
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO AGDA BEATRIZ DE SOUZA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato bancário 

do pai referente ao mês de outubro de 2016.As declarações 

sem reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise, as mesmas deverão ser entregues com firma 

reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO ALICE CARVALHO DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Extrato Bancário 

de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe e Padrasto. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Padrasto. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmã,  Próprio Candidato. As 

declarações sem reconhecimento de firma não foram 

consideradas para análise, as mesmas deverão ser entregues 

com firma reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL ALINE NASCIMENTO FURTADO DE FREITAS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação bancária para pessoas maiores de 18 

anos que não possuem conta bancária do(a) Irmão. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato bancário 

da mãe referente ao mês de outubro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL AMANDA BEZERRA CORREA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de Trabalho do(a) 

Próprio Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando se a candidata recebe algum tipo de bolsa ou 

auxílio, informando também o valor recebido.Declaração de 

cancelamento de MEI da mãe.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL AMANDA MATIAS NUNES MENDONCA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2016 do(a) Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Extrato bancário da 

mãe, do pai e do próprio referente ao mês de outubro de 

2016.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO ROSA INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato bancário 

da mãe e do pai referente ao mês de outubro de 2016.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL ANA CAROLINA CALDAS ALMEIDA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Declarações retificadas informando quem 

são os provedores financeiros da candidata e do primo da 

candidata, pois as declarações entregues estão incompletas.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL ANA CLARA LEONCIO NUNES INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG. AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL ANA FLAVIA DE OLIVEIRA COIMBRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve 

Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO ANA LUISA GUERRA VIDINHA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo a 

situação bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária do(a) Irmão,  Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato bancário da 

mãe referente ao mês de outubro de 2016.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO ANDRE LUIZ DE SOUZA STEIMBACK INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita 

no Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO ANDREIA LUIZA DINIZ ISOLA LAGO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração entregue pelo pai não contem 

valor da renda do mesmo.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL ARIELLE PAZ MOREIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Padrasto. Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe e Padrasto. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Mãe e 

Padrasto. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL AYHESSA CRISTINA SANTOS DE LIMA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Mãe . 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o 

não contato com pai/e ou mãe, informando o valor mensal 

da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando não recebimento 

de pensão alimentícia do(a) Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. As declarações sem 

reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise, as mesmas deverão ser entregues com firma 

reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO BIANCA SABRINA GUEDES ROCHA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e avós com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio 

Candidato e avós. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o 

não contato com pai/e ou mãe, informando o valor mensal 

da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando não recebimento 

de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato e avós. Cópias da CTPS entregues 

estavam incompletas.As declarações sem reconhecimento de 

firma não foram consideradas para análise, as mesmas 

deverão ser entregues com firma reconhecida em cartório. 

Caso exista mais de uma justificativa, o candidato poderá 

emitir uma única declaração.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL BRENDA CAROLINE DA SILVA CARDOZO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai. Cópia do contracheque 

de dezembro da candidata. Declaração completa do IRPF, 

pois a candidata entregou apenas recibo.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO BRUNO LAURINDO DE AZEREDO INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a)  madrasta. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA GEOGRAFIA VESPERTINO BRUNO LUIS DE SOUZA FELIX DOS SANTOS INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Irmã,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Irmã,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO BRUNO VALERIO JESUS DE ASSIS ABREU INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Cópias da 

CTPS entregues estão incompletas.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO CARLOS EDUARDO ALVES MATEUS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Cópia do contracheque do pai 

referente ao mês de novembro.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO CARLOS VINICIUS DE BRITO CRASSE INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Declaração de 

Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO CHRYSTIAN COSTA PEREIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

avó. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a)  avó. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO CICERO HIPOLITO DE SOUZA FILHO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO CLARA ONYINYECHUKWU MARIANO MONEKE INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação bancária 

para pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta 

bancária do(a) Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO CLAUDIA LIMA DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2016 do(a) Próprio Candidato. Comprovante de residência: 

água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Entregar o extrato bancário referente ao mês de 

outubro. Declaração original, com firma reconhecida, 

informando a situação de desemprego e os valores recebidos 

como auxílio financeiro.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL DANIEL BRAGA DA SILVA INDEFERIDO
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato e irmãos. Extrato do INSS da avó, com 

detalhamento de créditos, obtido na página do INSS.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL DANIEL FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO CRUZ INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de 

Trabalho do(a) Mãe,  Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL DANIELA PONTIFICE LOUREIRO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Irmão,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando o valor mensal da 

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Informar 

se a candidata e o irmão recebem pensão.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL DAVID VILLARROEL DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas contas 

do(a) Pai. Extrato bancário do pai da conta do banco Itaú 

referente ao mês de outubro de 2016. Cópia completa da 

declaração do IRPF do pai, foi entregue apenas o 

recibo.Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, informando o valor da renda mensal aproximada 

utilizada pela família nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO DENILSON DE SOUZA SILVA INDEFERIDO
Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação da renda bruta por pessoa superior à 

modalidade de concorrência da candidato(a).

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ELIEL RODRIGUES TAVARES INDEFERIDO
Extrato do INSS do pai, com detalhamento de créditos, 

registrado no CNIS a partir do mês de dezembro.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO EVELIN LOPES DA SILVA MAGALHAES INDEFERIDO
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO EVELYN LOUISE QUEIROZ DE ALMEIDA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Irmã,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO FABRICIO DA SILVA FERREIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Júlio dos Santos. Declaração de 

Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe e Júlio dos 

Santos. As declarações de IRPF entregues referem-se à 2015.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL FABRICIO LUCAS SANTOS BARBOSA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório informando não 

possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Extrato detalhado do benefício 

do INSS recebido pela morte do pai. As declarações que 

informam sobre renda devem conter valores aproximados 

referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro.Cópias da CTPS entregues estão incompletas.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL FERNANDA DA COSTA SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Contracheque do pai referente ao mês de 

novembro.Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo os créditos realizados na conta da 

candidata pelo IFRJ.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL FERNANDA GONCALVES DE SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2016 do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Extratos 

bancários do pai e da mãe referentes ao mês de outubro.

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIM. E CARTOG. INTEGRAL FRANCISCO DA SILVA TIBURCIO INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL GABRIEL DE SOUSA FERREIRA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Próprio 

Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL GABRIEL PEREIRA DE SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Irmã,  

Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original, com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo os valores 

recebidos a título de remuneração no estabelecimento 

comercial da mãe.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL GABRIEL SOARES MARCAL DORMUNDO INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Declaração original, com firma 

reconhecida em cartório, informando o valor atualizado da 

pensão alimentícia recebida pelo candidato e pela irmã.

SEROPÉDICA ENG. AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL GABRIELLE MARTINS BARBOZA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Carteira de 

Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original da candidata, 

com firma reconhecida, esclarecendo a divergência entre a 

informação de não possuir conta bancária e conter 

documentos com dados bancários no envelope 

entregue.Cópia da CTPS entregue encontra-se 

incompleta.Declaração original da mãe, com firma 

reconhecida, esclarecendo a movimentação bancária na 

conta do Banco Bradesco.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL GISELE GASPAR MARTINS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a)  marido. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. Deve Extrato FGTS do(a) marido. 

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO GUILHERME MEIRA DAS NEVES INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato avó 

com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o 

não contato com pai/e ou mãe, informando o valor mensal 

da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando não recebimento 

de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas contas do(a) avó. Extrato da conta bancária da 

avó referente ao mês de outubro de 2016. Cópia da CTPS do 

candidato está incompleta. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO GUSTAVO MENDONCA RODRIGUES DE ASSIS INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) sobrinho Gabriel. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a separação de corpos do(a) Irmã. 

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIM. E CARTOG. INTEGRAL HELENA CAROLINA DA SILVA SANTOS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de Trabalho do(a) 

Próprio Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

separação de corpos do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL HELLEM MARIA DA NATIVIDADE INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Próprio Candidato marido e tios do marido. Extrato Bancário 

de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Próprio Candidato tios do marido. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Próprio 

Candidato marido e tios do marido. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

contas do(a) marido. Contracheque e extrato bancário do 

marido referente ao mês de outubro de 2016.Cópia completa 

da declaração do IRPF do marido. Declaração original, com 

firma reconhecida, esclarecendo a divergência sobre a 

situação de moradia do enteado da candidata, visto que o pai 

do menor paga pensão alimentícia.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL HILLARY COSTA RIBEIRO INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita 

no Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO HUGO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de 

Trabalho do(a) Pai,  Mãe com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório informando não 

possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. Cópias da CTPS entregues 

estavam incompletas.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL HUGO HORST OLIVEIRA ANGELKORTE INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) padrasto. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL IAN FINTELMAN MOTTA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a separação de corpos do(a) Mãe. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, 

informando os valores recebidos pela mãe nos meses de 

outubro, novembro e dezembro a título de remuneração pelo 

trabalho de garçonete e pelo aluguel de sua residência.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL IGOR DO ROSARIO BAPTISTA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  

Próprio Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Irmão. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  

Irmão. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo a 

situação bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato detalhado 

do benefício do INSS do(a) Mãe. As cópias da CTPS do pai e 

do irmão estão incompletas.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL ISABEL HILDA DE SOUZA INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Declaração original, com firma 

reconhecida, esclarecendo ausência da baixa na CTPS do pai 

em relação aos dois últimos contratos de trabalho ou cópias 

das rescisões dos mesmos. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL ISABELLA JENIFER VIANA SOARES INDEFERIDO

Deve Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe. Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) 

Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO ISABELLE RODRIGUES DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Cópias das CTPS entregues estão 

incompletas.As declarações sem reconhecimento de firma 

não foram consideradas para análise, as mesmas deverão ser 

entregues com firma reconhecida em cartório. Caso exista 

mais de uma justificativa, o candidato poderá emitir uma 

única declaração. Extrato bancário da mãe referente ao mês 

de outubro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL IZABELA MENDONCA MOREIRA BARCELLOS INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório informando não 

possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe e avó. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. As declarações sem reconhecimento de 

firma não foram consideradas para análise, as mesmas 

deverão ser entregues com firma reconhecida em cartório. 

Caso exista mais de uma justificativa, o candidato poderá 

emitir uma única declaração.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL IZABELLA RODRIGUES MARQUES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato e irmãos. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a separação de corpos 

do(a) Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL JANDERSON FRANCISCO PEREIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

esposa. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a)  esposa. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) esposa. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal atual 

do(a) esposa. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) esposa. Declaração original, com firma 

reconhecida, esclarecendo os valores transferidos para a 

conta do candidato nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016.Declaração original, com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o fato do 

comprovante de residência estar em nome de terceiros. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL JEAN MONIZ BRAGA AMARAL DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas contas do(a) Próprio Candidato. Preenchimento correto 

do formulário de inscrição.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO JENNIFER CRYSTINE SOUZA DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmão. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Irmão. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL JESSICA TAVARES DE SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e 

avó com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato e avó. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato e avó. Declaração 

original, com firma reconhecida em cartório, informando o 

valor mensal da ajuda de custo dada pela mãe da candidata.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIM. E CARTOG. INTEGRAL JHONATAN OLIVEIRA DE SOUSA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL JOAO VICTOR REIS RODRIGUES MELO INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Pai. Deve Extrato FGTS do(a) Pai. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. As 

declarações sem reconhecimento de firma não foram 

consideradas para análise, as mesmas deverão ser entregues 

com firma reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO JOSE DA COSTA MOREIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2016 do(a) Próprio Candidato. Comprovante de residência: 

água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO JOSE ELIAS NASCIMENTO COSTA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL JULIA PAZ DE PAULA VIEIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmão. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

contas do(a) Irmão. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL JULIANA DE FARIA RAMOS INDEFERIDO

Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas contas do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração completa do IRPF do pai.Foi entregue somente o 

recibo.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO JULIANA LISBOA PEREIRA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato 

com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no 

SISU do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO JULIANNE FONTANA DE SOUZA INDEFERIDO
Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato bancário da mãe do mês de outubro.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO JULIO CESAR GOMES JERONIMO INDEFERIDO
Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL KARINE SILVA DE ALMEIDA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL KAYNA TAUA HONORIO BITENCOURT DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmão. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Irmão. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão,  Próprio Candidato. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a separação de corpos do(a) Mãe. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO KEREN NAFTALI ALVES DA SILVA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL KLEYTON VIEIRA SALES DA COSTA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Comprovante de 

residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. O 

extrato bancário entregue da mãe está incompleto e 

rasurado.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL LAINARA DE SANTANA NASCIMENTO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação bancária 

para pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta 

bancária do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL LARISSA DA COSTA GONCALVES INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de 

Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Irmã,  

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Entregar extrato bancário de todas as contas 

bancárias da mãe, tendo em vista que há nos extratos 

apresentados evidência de mais de uma conta. A cópia 

entregue da CTPS da candidata está incompleta.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO LARISSA MARIA DE JESUS LIMA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Irmão,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a separação de corpos 

do(a) Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. As declarações sem 

reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise, as mesmas deverão ser entregues com firma 

reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL LARISSA SOUZA RAMIRO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmã. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, com firma reconhecida, 

informando todos os rendimentos e atividades exercidas pela 

irmã no meses de outubro, novembro e dezembro de 

2016.Comprovante de residência em nome da tia.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO LAURA ROSA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação bancária 

para pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta 

bancária do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. 

CTPS da mãe com todas as páginas previstas no edital.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL LAYRRANE LUIZA DOS SANTOS XAVIER INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório informando não 

possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Comprovante de recebimento de 

pensão alimentícia referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2016. Extrato bancário da conta 

corrente da candidata, do mês de outubro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO LEIMAR SILVA OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) filhos. Cópia 

legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) companheira. Carteira de Trabalho do(a) 

Próprio Candidato e companheira com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Próprio Candidato e companheira. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato e 

companheira. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) companheira. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal atual do(a) companheira. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) companheira. Contracheque referente ao mês de 

outubro de 2016 do candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA GEOGRAFIA VESPERTINO LEIR GUSTAVO FAVORETO BORGES INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não possuem 

conta bancária do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato detalhado 

do benefício do INSS do(a) Mãe. Extrato bancário do pai 

referente ao mês de outubro de 2016.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL LETICIA MARIA SOUSA DOS SANTOS INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas contas do(a) Pai. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO LETICIA OLIVEIRA SOARES DE ARAUJO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Irmã com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Irmã. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a)  

padrasto. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não possuem 

conta bancária do(a) Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Irmã. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Irmã e padrasto. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas contas 

do(a) Próprio Candidato. Extrato detalhado do benefício do 

INSS do(a) Mãe. Entregar extrato bancário de todas as contas 

do padrasto e da mãe.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL LIDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Irmão,  Irmã. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  

Mãe. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Irmã. Declaração de 

IRPJ ou Simples Nacional da Microempresa do pai.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL LORENA BEATRICE DOS SANTOS ARAGAO INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL LORRAYNE TOURENNE DA SILVA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Carteira de Trabalho do(a) 

Irmã com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Cópia da 

rescisão do contrato de trabalho do pai e recibo de seguro 

desemprego, se houver.

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL LUAN CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO LUAN PEREIRA CLAUDINO CORREA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL LUCAS CARDOSO CARVALHO INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe. Extrato bancário de outubro de 2016 do pai do 

candidato.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LUCAS CLAUDINO MARTINS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) irmão Everton. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Pai,  Mãe e irmãos. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a)  irmão 

Everton. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada. Deve Extrato FGTS do(a) 

Pai e irmão Everton. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe e irmãos. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas contas do(a) Pai,  Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA LAUDADIO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe e padrasto. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

padrasto. Extrato bancário do mês de outubro de 2016, da 

mãe. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL LUCAS MACHADO DE ARAUJO INDEFERIDO
Cópia da documentação oficial referente à guarda ou tutela 

da sobrinha Yasmin.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO LUCAS RAPHAEL CARVALHO VASCONCELLOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato , tio e primo. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação de moradia 

para comprovantes de residência oficial(energia, agua, gás, 

telefonia fixa) em nome de um dos membros do grupo 

familiar do(a) Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão,  Irmã. Cópia do contracheque 

de outubro de 2016 do candidato. As declarações sem 

reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise, as mesmas deverão ser entregues com firma 

reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração. 

Entregar CNIS de todos os membros da família maiores de 18 

anos, pois os entregues estão desatualizados.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA PEDAGOGIA NOTURNO LUCELIA MORAES GARCEZ INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmã. Carteira de Trabalho do(a) 

Irmã com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Irmã. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação da renda 

bruta por pessoa superior à modalidade de concorrência da 

candidato(a).



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LUIS HENRIQUE PEREIRA RAGUZZONI LOPES INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas contas do(a) Pai,  Mãe. Extrato 

bancário do mês de outubro, do pai e da mãe do candidato. 

Contracheque de outubro do pai do candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO LUIZ CARLOS ROSA REIS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) companheira. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

companheira. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a)  companheira. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

companheira. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro 

mensal atual do(a) companheira. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) 

companheira. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CUNHA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando o valor mensal do 

trabalho informal do pai, nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o recebimento de 

auxílio doença previdenciário, conforme CNIS.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO LUIZ FILIPE MOREIRA LIMA SALVADOR INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve 

Extrato FGTS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. A cópia 

da CTPS do pai entregue está incompleta.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL MAHYNE LOPES DA CUNHA SOUZA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO MAICON JONE GELANDE DE PAULA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Carteira de Trabalho do(a) 

Mãe com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL MARCIO DE OLIVEIRA LEAL JUNIOR INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL MARCUS VINICIUS JULIAO GUEDEVEZ INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação da renda bruta por pessoa superior à 

modalidade de concorrência da candidato(a).

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL MARIA LUISA LIMA BAPTISTA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO MARIANE COSTA RAPOSO INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a separação de corpos do(a) Pai. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

informando todos os valores recebidos, inclusive 

provenientes de doações, pelo pai do candidato, nos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2016.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL MATEUS AGAPE GUERRAO LOURENCO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO MATEUS CAMILO BIANNA INDEFERIDO
Entregar toda a documentação exigida no Edital nº 29 / 2016 

/ PROGRAD / UFRRJ.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã,  Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  

Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Irmã 

com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) 

Pai,  Mãe,  Irmã. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a 

atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro 

mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL MATHEUS MASCARENHAS DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Pai,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, 

dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve 

Extrato FGTS do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO MATHEUS MEIRELES DA SILVA COIMBRA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no 

SISU do(a) Próprio Candidato. Entregar comprovante 

informando o valor do seguro desemprego recebido pelo pai, 

nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL MATHEUS NEIVA DE OLIVEIRA SETARO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro 

mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Declaração informando a atividade 

exercida e todos os valores recebidos a titulo de 

remuneração, pela mãe do candidato, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO MATHEUS OLIVEIRA SALLES DE MORAES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe. Extrato Bancário 

de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve 

Extrato FGTS do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe. Entregar comprovante informando o valor do 

seguro desemprego recebido pelo pai, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL MATHEUS PFALTZGRAFF FONSECA DE BARROS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando o valor mensal da pensão alimentícia 

recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia 

do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas contas do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, do candidato, esclarecendo a 

ordem bancária realizada pela UFRRJ, em sua conta.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO NADINNI REGINA VIANA RAMOS DA SILVA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Irmã,  Próprio 

Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL NATALIA DA COSTA DE MATOS MACIEL INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no 

SISU do(a) Mãe. A cópia ntregue da CTPS da candidata está 

incompleta.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO NATALY DA COSTA DOS SANTOS INDEFERIDO
Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL NATASHA FORMAGIO DE ARAUJO INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório informando não 

possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. 

Extrato bancário referente ao mês de outubro de 2016, banco 

Santander, da mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o vínculo em aberto 

com a Prefeitura de Itaguaí, da mãe, conforme CNIS. 

Contracheques dos meses de outubro, novembro e 

dezembro, referentes à Prefeitura de Itaguaí.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL NATHALIA JUSTO FERREIRA INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita 

no Edital PROGRAD/29/2016/PROGRAD/UFRRJ. 

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL NAYARA MARCELLE RODRIGUES FARIAS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO NILSIMARA MARIA RODRIGUES INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório, esclarecendo crédito 

(ordem bancária) mensal 635,55 reais mensais, na conta 

poupança da mãe da candidata. A cópia da CTPS entregue da 

candidata está incompleta.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO PABLO PAIVA DE SOUZA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL PALOMA DO SACRAMENTO DE CARLI INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração 

de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  Mãe,  

Irmã,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Mãe. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Irmã. 

Extrato bancário do mês de outubro, da candidata.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL PATRICIA DANTAS BELMIRO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL PATRICK GOMES DA SILVA COELHO INDEFERIDO
Entregar toda a documentação exigida no edital nº 29 / 2016 

/ PROGRAD / UFRRJ.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL PAULA IEDA DA ROCHA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmão. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Irmão. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Irmão. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL PEDRO SERGIO DE SA TEIXEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

separação de corpos do(a) Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida, esclarecendo se recebeu auxílio doença 

previdenciário, e seu valor, nos meses de outubro, novembro 

e dezembro, da mãe do candidato. Declaração de IRPF, ou do 

Simples Nacional, de 2016, da pessoa jurídica da mãe. 

Candidato esqueceu pendrive no envelope, favor retirar na 

sala 94, P1, Campus Seropédica.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO RAFAEL DA SILVA CAMPOS INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIM. E CARTOG. INTEGRAL RAFAEL FONTES AGUIAR INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Irmão com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) irmão 

Eduardo. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas contas do(a) irmão 

Eduardo. A cópia da CTPS entregue do irmão Eduardo está 

incompleta.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL RAFAELA RAMOS DO NASCIMENTO SILVA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL RAFAELLE LORRANNY GOMES RAMOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo a situação bancária para pessoas 

maiores de 18 anos que não possuem conta bancária do(a) 

Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO RAMON FERREIRA MESQUITA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Irmão,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL RAPHAELLA ESTERQUE CANTARINO INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL RICARDO FELIPE MAGALHAES CARDOSO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato e 

avó. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação de 

moradia para comprovantes de residência oficial(energia, 

agua, gás, telefonia fixa) em nome de um dos membros do 

grupo familiar do(a) Próprio Candidato. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

contato com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ENG. AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL ROBERT FERREIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Irmã. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Irmã. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ROBINSON DE LIMA DAMASCENO INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação da renda 

bruta por pessoa superior à modalidade de concorrência da 

candidato(a).



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL ROMULO DOS SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã. Cópia 

legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Irmã. Carteira de Trabalho do(a) Irmã com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Irmã. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Mãe,  Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Irmã. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Mãe,  

Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, informando o valor mensal da 

pensão alimentícia do pai falecido, referente aos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2016, da irmã e do 

candidato. Formulário de inscrição preenchido corretamente, 

com a inclusão dos dados da irmã, pois nos meses de 

apuração da renda (outubro, novembro e dezembro de 2016) 

ela vivia na mesma residência que o candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO ROSEANE DA CONCEICAO LOBO SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não possuem 

conta bancária do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Cópia da 

renovação do termo de guarda provisória, do primo da 

candidata.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO SABRINA KATHRYM DE SOUZA BRANDAO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2016 do(a) Pai. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Irmão. Extrato bancário dos meses de 

outubro e novembro de 2016, do pai da candidata.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL SARA DIAS DA SILVA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) irmãos. Entregar 

declaração original, com firma reconhecida em cartório, 

contendo o valor mensal das doações de familiares, em nome 

da candidata e de sua mãe, nos meses de outubro, novembro 

e dezembro de 2016.  

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL SERGIO RICARDO DE FREITAS JUNIOR INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Irmão,  Próprio Candidato. As declarações sem 

reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise, as mesmas deverão ser entregues com firma 

reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL SERGIO RODRIGUES DE LIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida 

nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com 

pai/e ou mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

separação de corpos do(a) Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL STEFANY PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) sobrinha. 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL STEPHANNY MELO PINTO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. As 

declarações sem reconhecimento de firma não foram 

consideradas para análise, as mesmas deverão ser entregues 

com firma reconhecida em cartório. Caso exista mais de uma 

justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor declarado como renda da mãe.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL THAINA SALAZAR DE ASSIS INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita 

no Edital PROGRAD/29 / 2016 / PROGRAD/UFRRJ. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO THALIA OLIVEIRA DOMINGOS INDEFERIDO
Entregar toda a documentação exigida no edital nº 29 / 2016 

/ PROGRAD / UFRRJ.

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL THAMIRIS AGATHA DUARTE INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação bancária para pessoas maiores de 18 

anos que não possuem conta bancária do(a) Mãe. Cópia da 

declaração completa do IRPF do pai da candidata, visto que 

só foi entregue o recibo. As declarações sem reconhecimento 

de firma não foram consideradas para análise, as mesmas 

deverão ser entregues com firma reconhecida em cartório. 

Caso exista mais de uma justificativa, o candidato poderá 

emitir uma única declaração. Extrato bancário do mês de 

novembro, do candidato e do padrasto.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO THAYANE BRUNA ARANTES DA SILVA INDEFERIDO
Cópia do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016, e cópia da rescisão do último contrato de 

trabalho do pai.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL THAYNARA CRISTINA SALVADOR LIMA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL TIAGO DIAS CLEMENTE INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo a 

situação bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação da renda bruta por pessoa superior à 

modalidade de concorrência da candidato(a).



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO VICTORIA OLIVEIRA PELEGRINO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 

Carteira de Trabalho do(a) Irmão com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco 

ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Irmão. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Irmão. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Irmão. Cópia do contracheque do mês de dezembro de 

2016, e extrato bancário do mês de outubro de 2016, da 

candidata. Cópia do contracheque de outubro de 2016, da 

mãe. Extrato bancário do mês de outubro de 2016, do pai.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL VIRNA VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã,  Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato 

bancário referente ao mês de outubro, da mãe, do pai e da 

irmã.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO VITORIA FERREIRA DIAS BARENCO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, informando o valor da ajuda de custo fornecida pela 

avó nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente

no mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL YAGO ALVES DE SOUZA ELLIS INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

avó. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a)  avó. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas contas do(a) avó. O 

extrato bancário entregue da avó está com as informações de 

Crédito ou Débito ilegíveis. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, informando se a avó recebe pensão 

por morte, e o valor mensal.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO YANG ARAUJO DOS REIS INDEFERIDO Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) Avó e tia avó.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO YASMIN SUELI DO NASCIMENTO RAINHA INDEFERIDO
Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo os valores das transferências periódicas 

efetuadas na conta da irmã.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL YOLANDA GOES DE OLIVEIRA RODRIGUES INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 


