
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL ADRIANO DIAS DA SILVA PINA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) 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 2017 do(a) Pai,  Mãe,  

Irmão,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de março, abril e maio 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 o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

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

com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a 

movimentação bancária nas contas corrente e poupança do 

pai do candidato. Pai do candidato entregou apenas o recibo 

do IRPF, favor entregar declaração completa.

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL BEATRIZ DONOFRE ANDRADE LOPES INDEFERIDO

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

abril e maio do(a)  tia. 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 da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

primo. 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 e tia. 

Comprovante de residência da tia.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL CAIO PAIVA SAMPAIO DE SOUZA 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 março, abril e 

maio do(a) Pai,  Mãe. 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 2017 do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio 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,  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) Mãe,  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) 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

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

esposa 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 2017 do(a) Esposa. 

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

abril e maio do(a) Próprio Candidato e 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. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato e esposa. Cópias dos contracheques 

do candidato dos meses de março e maio de 2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL CLARISSE ALMEIDA REIS 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 março, abril e maio 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 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) 

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

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



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL DANIEL VIEIRA SANTOS DA SILVA 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 2017 do(a) Pai. Declaração original, com firma 

reconhecida em cartório, detalhando a movimentação 

bancária na conta da mãe do candidato.Cópia do termo de 

concessão de bolsa recebida pelo candidato. Declaração do 

IRPF 2017 do pai, foi apresentado apenas o recibo.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL DANIELLA COSTA DE OLIVEIRA MOI INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã. 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 2017 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio do(a) 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) Mãe. Contracheque da mãe do candidato referente ao 

mês de abril de 2017. Cópias da CTPS entregues estão 

incompletas.Declaração original, com firma reconhecida, 

informando se existe pensão recebida devido à morte do pai, 

e caso exista, informar o valor.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL DAVI PINHEIRO PAINS DAS FLORES INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

tia. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, 

abril e maio do(a)  tia. 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) tia. Comprovante de benefício da tia referente ao mês 

de março de 2017.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO DIANA JESUS DOS SANTOS INDEFERIDO

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

abril e maio 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 a situação bancária para pessoas 

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

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO FATIMA PAULA DIAS BATISTA INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Declaração original da mãe, 

com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a 

movimentação bancária da conta bancária da mãe da 

candidata. CNIS entregue pela candidata está incompleto.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL FELLIPE MATHEUS SOUZA DA COSTA INDEFERIDO

Cópia do contracheque da mãe referente ao mês de maio de 

2017. Extrato do CNIS completo do candidato, foi 

apresentada somente a página de dados cadastrais. 

Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a 

movimentação bancária na conta do candidato. Extrato 

bancário referente à março de 2017 do pai do candidato.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS 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) 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). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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.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. Cópias da CTPS estão incompletas e 

sem identificação. As declarações entregues devem ter firma 

reconhecida.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO FILIPE CHERNICHARO TRINDADE INDEFERIDO

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

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  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 de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Extrato de pagamento, com 

detalhamento de créditos, recebido pelo irmão e pela pensão 

por morte do pai. Cópias de identificação estão ilegíveis. 

Todas as declarações devem ter firma reconhecida. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL GABRIEL BERNABE BRAGA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

Próprio Candidato e irmãs. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato e irmãs. Declaração com firma reconhecida 

esclarecendo a entrega de documentação de pessoa não 

declarada no formulário de inscrição. CNIS entregue 

apresenta apenas dados cadastrais.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL GABRIEL SPENA DE ALMEIDA INDEFERIDO

Extrato bancário do pai com identificação do banco, agência e 

conta-corrente referente aos meses de março, abril e maio de 

2017. Extrato bancário do candidato referente aos meses de 

março e abril de 2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL GIOVANNA CAROLINA BRITO DE LIMA 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) Próprio 

Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2017 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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.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) Mãe,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL GISELE CONCEICAO DA SILVA DE ANDRADE INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai 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 março, 

abril e maio do(a) Mãe. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Extrato 

bancário do pai referente aos meses de março e maio de 

2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL GLEICIANNE MONTEIRO ALVES INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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

mãe e da candidata, com firma reconhecida,  esclarecendo se 

possuem ou não conta bancária. Declaração do pai, com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo os depósitos em 

conta corrente referente aos meses de março, abril e maio de 

2017. Extrato da conta poupança referente aos meses de 

março, abril e maio de 2017 do pai da candidata. Cópia do 

termo de rescisão do contrato de trabalho do pai. As cópias 

das declarações entregues sem firma reconhecidas serão 

desconsideradas.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL GLENDA VITORIA BORGES BARCELLOS INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO GRAZIELE MARCELA BALIEIRO MARQUES 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) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Declarações referentes à moradia e 

renda informal devem ter firma reconhecida. As declarações 

entregues sem firma reconhecida foram desconsideradas.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL GUSTAVO DOS SANTOS ALVES 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 março, 

abril e maio do(a) Pai,  Mãe e irmão maior. 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 maior. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe e irmão maior. Declaração original do pai, 

com firma reconhecida em cartório, esclarecendo os 

contratos de trabalho ainda ativos nas CTPS. Apresentar 

contracheques de todos os empregos do pai referente aos 

meses de março, abril e maio de 2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL ISABELLE DE LIMA JORGE 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. Cópias da CTPS entregues estão incompletas.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL JESSICA MARQUES NAZARETH DA SILVA INDEFERIDO

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

abril e maio 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 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) Mãe,  

Irmã,  Próprio Candidato. Declaração entregue deve constar o 

valor médio da renda mensal.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO JULIO CESAR ROCHA DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia do CPF do(a) Próprio Candidato. Extrato 

detalhado do benefício do INSS do(a) próprio. Declaração 

original do candidato, com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo os valores depositados em conta corrente. 

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO KIM DE ASSIS PEREIRA CORREA INDEFERIDO
Comprovante de vínculo da mãe de conta corrente conjunta 

com o esposo.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LARISSA DE ALMEIDA FREITAS INDEFERIDO

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). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Pai,  Mãe. Extrato Bancário de todas 

as contas, dos meses de março, abril e maio 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. Cópia do contracheque do pai 

referente ao mês de março de 2017. Cópias das CTPS do pai e 

da mãe entregues estão incompletas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL LETICIA CONDACK SOARES 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 2017 do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário 

de todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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.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,  

Próprio Candidato. As declarações devem conter valores 

médios da renda mensal informal do pai e da mãe da 

candidata.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO LUAN KAIQUE SILVINO LOPES INDEFERIDO
Extrato completo do CNIS do candidato, foi entregue apenas 

os dados cadastrais. Comprovante de conta conjunta do pai 

do candidato.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL LUANA FORTUNATO DA SILVA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) marido. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2017 do(a) marido. Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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. 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) marido. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL LUCAS ROBERTO RIBEIRO SILVA INDEFERIDO

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

abril e maio 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 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) Mãe,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL LUIZ FERNANDO MENEZES MOREIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Extrato bancário do candidato referente ao mês de 

março de 2017 do Banco Bradesco. Extrato bancário da mãe 

referente ao mês de março de 2017 da Caixa Econômica 

Federal.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO LUIZ VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 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). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio 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 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,  

Irmã. Extrato bancário do pai dos meses de abril e maio de 

2017. Declaração de IRPF 2017 completa do pai. 

Comprovante de concessão do seguro desemprego do 

candidato. As declarações entregues sem firma reconhecida 

serão desconsideradas.
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27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL MARIANA CRISTINA PAZ 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) 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) Irmã,  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 a situação 

da renda bruta por pessoa superior à modalidade de 

concorrência da candidato(a).Extrato de pagamento com 

detalhamento de créditos da mãe, referente ao benefício 

auxílio acidente recebido do INSS nos meses de março, abril e 

maio de 2017. 
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27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL MARLLON LIMA BORGES INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio 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) 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 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) Próprio Candidato. Formulário de inscrição preenchido 

e assinado, uma vez que o que foi entregue não foi assinado 

pelo candidato.
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27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL MATEUS LUIZ BIONE DA SILVA 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) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

março, abril e maio 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). 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

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

dos meses de março, abril e maio 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) 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 do CPF do(a) 

Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO MATHEUS DE SOUZA GOMES 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 2017 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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 a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não possuem 

conta bancária 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) Irmão,  Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL MYLLENA CLEMENTINO GONDIM 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. 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) 

sobrinha. Cópias da CTPS da candidata estão incompletas e 

ilegíveis. Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o contrato de trabalho em aberto da 

página 12 da CTPS da mãe da candidata. CNIS com registro da 

baixa do contrato referente à página 12 da CTPS da mãe da 

candidata. As declarações entregues devem conter valor 

médio da renda mensal.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL NATAN MEDEIROS DA SILVA SANT ANA 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 de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Pai,  Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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) 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. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL NATHALIA JUSTO FERREIRA INDEFERIDO
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de recebimento de pensão 

referente aos meses de março e abril.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL NICOLE NUNES RAMOS 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 atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Cópias da CTPS da mãe estão 

incompletas. Declaração original da mãe, com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo os depósitos em conta 

corrente referente aos meses de março, abril e maio de 2017.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL PAMELA CAVALHEIRO ESTEVES INDEFERIDO
Extrato bancário da candidata referente ao mês de março de 

2017 do Banco Itaú.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL PATRICK GOMES DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e 

maio do(a) Pai. Declaração de Imposto de Renda ou isenção 

ano 2017 do(a) Pai. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio 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. 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 do IRPF do pai completa, 

referente ao ano de 2017. Foi entregue somente o recibo. Foi 

entregue contracheque do pai somente referente à abril, 

entregar os referentes à março e maio.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTALINTEGRAL SABRINA VALENTE DO NASCIMENTO INDEFERIDO

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

abril e maio 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.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 bancário do pai da candidata está fora do 

período de análise.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL THIAGO DA COSTA FRANCA 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 de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Próprio Candidato. Comprovante de 

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

todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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. 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. Extrato 

bancário da conta corrente do pai do candidato referente aos 

meses de março, abril e maio de 2017.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL VANDRESA DA SILVA GOMES INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai e irmã Poliana. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA PSICOLOGIA INTEGRAL VIVIANE VIEIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

Próprio Candidato. Deve Extrato FGTS 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 a situação 

da renda bruta por pessoa superior à modalidade de 

concorrência da candidato(a).



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL WAGNER CARDOSO VITALINO 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) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  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 2017 do(a) Pai,  Mãe,  

Irmã,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de março, abril e maio 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,  Mãe. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. Extrato bancário do pai referente ao mês 

de maio de 2017. Extrato bancário da conta bancária 

referente à pessoa jurídica AURIBELLE JR PRODUÇÕES LTDA 

ME dos meses de março, abril e maio de 2017. Declaração 

original do pai, com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo movimentação bancária.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL YURI RODRIGUES DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

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

março, abril e maio do(a) Mãe,  Próprio Candidato 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) Próprio 

Candidato. 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. 


