
Campus Dados Pessoais
Comentários Matrícula CPF Nome completo

1 20161if6af0013 126.330.494-00 Adrian Kelly Veras de Lima

2 20181HAFF30011 070.989.554-26 Adrielson Ferreira e Silva 

3 20162H31AF0105 119.932.594-57

4 20161if6af0048 709.013.184-00

5 20171afai30010 113.413.534-35 Anderson de Carvalho Rodrigues

6 20162AFAI30274 101.012.034-46 Angélico Gomes de lima

7 20181aff30062 130.163.014-40

8 20171aff30358 132.918.084-44 Bruno de Sena Azevedo

9 20172H31AF0404 015.446.902-58 Cainan Abel da Silva Oliveira

10  <p>pendência: extrato ou contracheque mensal do benefício da mãe atualizado e identificado.</p> 20151if6af0202 129.292.294-03 Camila Cavalcante de Araujo

 <p>pendência: páginas da carteira de trabalho corretas conforme Edital, do pai e da mãe do estudante. 
declaração de atividade informal em nome do pai do estudante. </p> 

 <p>pendência: quem é o 4º integrante do núcleo familiar? documentação conforme edital dessa 
pessoa, documento de identificação oficial com foto completo da mãe e do pai, páginas da carteira de 
trabalho corretas da mãe e do estudante conforme Edital.</p> 

 <p>Pendência: conta de energia atualizada e identificada. Documentos de identificação oficial com 
foto completos do estudante e da mãe. cópia da carteira de trabalho do estudante e da mãe (páginas 
de identificação, qualificação civil e contratos de trabalho) conforme solicitado em Edital. </p> <p>com 
pendência.</p>

Allex Phelipe Bezerra Domingos 
Dos Santos

 <p>pendência: conta de energia identificada e atualizada, documento de identificação oficial com foto 
de todos os membros da família maiores de 18 anos. CPFs da mãe, avó e avô da estudante. 
Comprovação de renda da mãe, avó e avô conforme está disposto em Edital.</p> 

Ana Karoline Campos Ferreira 
Moraes

 <p>pendência: conta de energia identificada e atualizada e extrato da pensão identificado e atualizado 
conforme Edital de inscrição.</p> 

 <p>pendências: páginas corretas das carteiras de trabalho conforme Edital de todos os maiores de 18 
anos, exceto do pai. documento de identificação oficial com foto COMPLETO, do pai e conta de energia 
atualizada.</p> 

 <p>pendência: documentos de identificação e comprovação de renda dos pais, bem como carteira de 
trabalho (caso os pais não possuam atividade formal de carteira assinada).</p> 

Aparecida Cristina Vasconcelos de 
Oliveira

 <p>pendências: páginas corretas da carteira de trabalho conforme Edital, do estudante, pai e irmão. 
conta de energia atualizada e identificada.</p> 

 <p>Pèndência: quem reside com o estudante? documentação conforme Edital de quem reside com o 
estudante e a comprovação de renda. Carteira de trabalho conforme Edital do estudante.</p> 



11 20161if6af0099 099.709.884-84 Carlos Eduardo de Oliveira Góes

12  <p>PENDÊNCIA: CONTRACHEQUE DA MÃE ATUALIZADO.</p> 20141F6AF0227 123.093.644-01

13 20171aff30072 091.972.294-66 Christy Hellen Maria Silva de Melo

14 18117156 148.418.854-39 DANIEL EUFRÁSIO PEREIRA

15 20181f6af0394 139.771.594-45 Daniel Pereira Pierre

16 20171f6af0027 108.221.914-23 Danielly Ayane De Morais Santos

17  <p>pendência: conta de energia atualizada e identificada. </p> <p>pendência</p>  20172aff30112 124.231.854-21 David Augusto da Silva Cardeal

18 20181AFF30119 074.123.354-13 Douglas Pires de Sá Medeiros 

19 20181aff30127 109.720.794-32 elenilson bruno da silva

20 20172h31af0110 101.659.844-06 Elidimário Vidal de Freitas

 <p>pendência: documento de identificação oficial com foto completos do pai e da mãe. Comprovar se 
a mãe ficou desempregada após a inscrição do estudante no PBP, a comprovação pode ser feita pela 
Carteira de trabalho da mãe ou documento da empresa informando a demissão da mãe.</p> 

Carolayne Vanessa Barbosa de 
Morais

 <p>histórico escolar atualizado com as disciplinas matriculadas em 2018.1, cópia das páginas de 
contrato de trabalho da carteira de trabalho da estudante.</p> 

 <p>pendência: documento oficial com foto completo da mãe e comprovação de renda conforme 
Edital.</p> 

pendência: quem é a quarta pessoa que reside com o estudante? apresentar documentação 
dela conforme edital e se for maior de 18 anos comprovação de renda. Páginas de 
identificação e qualificação civil da carteira de trabalho da mãe do estudante conforme Edital.

 <p>pendência: conta de energia atualizada e identificada, documento oficial de identificação com foto 
completo do pai, mãe e irmã maior de 18 anos. páginas da carteira de trabalho da irmã conforme 
solicitado em Edital. </p> 

 <p>Pendência: contra cheque atualizado do estudante referente a 2018. página de identificação e 
qualificação civil da carteira de trabalho da cônjuge do estudante.</p> 

 <p>pendência: divergência entre informação da composição familiar no questionário e documentação 
apresentada. Deverá apresentar sua documentação e do seu núcleo familiar conforme solicitado em 
Edital.</p> 

 <p>Pendência: cópia das páginas das carteiras de trabalho do estudante e da companheira conforme 
Edital. Declaração de outras rendas para entendermos como se dá a ajuda de familiares e amigos.</p> 



21 20171af31h0074 111.236.444-70 erivonaldo gomes de siqueira lima

22  <p>pendência: extrato da conta do benefício do estudante identificado. </p> 20151AFF30149 022.044.444-72 Expedito Gonçalves de Sales

23 20151IF6AF0199 108.245.914-37 Fábio Vinicius Siqueira Pinheiro 

24  <p>pendência: página da identificação da carteira de trabalho do pai.</p> 20151f6af0195 096.303.144-95 Felipe Leandro Brito

25 20152afai30161 103.371.064-44 FELIPE MAYCK NOBRE VIEIRA

26 20151if6af0180 088.910.704-16

27 2015H31AF0134 115.567.674-20

28  <p>pendência: contracheque da mãe identificado e atualizado.</p> 20151IF6AF0130 398.068.608-61 GABRIEL NOGUEIRA LEITE

29 20171AFAI30109 123.895.694-71 GIVANILDO CARVALHO BEZERRA

30 20172H31AF0137 118.466.874-46 Gustavo Guteerres da Silva

 <p>pendência: conta de energia identificada e atualizada, páginas corretas das carteiras de trabalho do 
estudante e do pai conforme Edital.</p> 

 <p>pendÊncia: cópia da carteira de trabalho da mãe (páginas de identificação e qualificação 
profissional), conta de energia atualizada e identificada completa.</p> 

 <p>pendência: o estudante deverá apresentar a documentação completa sua e de seu núcleo familiar 
conforme está disposto no Edital de inscrição.</p> 

 <p>pendência: contracheque do pai referente a algum outro mês de 2018, que não seja fevereiro.</p> 
FERNANDO GABRIEL GOMES 
VIANA

 <p>pendência: declaração de atividade de trabalhador rural preenchida e assinada pelo 
estudante.</p> 

Francisco Antonio De Almeida 
Oliveira

 <p>Pendência: certidão de nascimento dos menores, declaração de atividade de trabalhador rural 
preenchida pela mãe, documento de identificação oficial com foto da mãe completo, carteira de 
trabalho do estudante (páginas de identificação, qualificação civil e contratos de trabalho), conforme 
edital de inscrição.</p> 

 <p>cópia das páginas corretas da carteira de trabalho do estudante, irmão e mãe. extrato do benefício 
da mãe identificado e atualizado.</p> 



31 20172H31AF0145 089.226.044-09 Henrique Álisson da Silva Gomes

32 20141F6AF0405 121.624.444-88

33 20151F6AF0047 122.188.874-95 Isis Maria Lopes de Souza Pereira

34 20181AFAI30122 108.528.414-00 IZABELLA MARIA FREIRE ALVES 

35 20141F6AF0367 108.305.674-37

36 20162AFF30190 107.221.984-00 Jessica dayseanne barbosa maia

37 20161AFAI30160 122.453.584-73

38 20181H31AF0101 404.248.038-10 John Sales da Silva Lúcio

39 20181h31af0110 881.755.884-20 jonatas cavalcante de lima

40 20162h31af0199 132.892.024-02 José Hebert Nogueira de Oliveira

 <p>pendência: carteira de trabalho da cônjuge do estudante conforme foi apresentada a dele, 
declaração de atividade informal do estudante e da cônjuge.</p> 

 <p>Pendências: a estudante não apresentou os documentos de identificação oficial com foto 
completos dos seus membros familiares. não apresentou conta de energia atualizada e identificada. 
não apresentou as páginas corretas da carteira de trabalho da mãe e do pai.</p> 

INGRYD ELLEN SIQUEIRA FERREIRA 

 <p>Pendência: documento oficial de identificação com foto da avó da estudante, extrato de 
aposentadoria atualizado e identificado da avó, carteira de trabalho da mãe conforme disposto em 
Edital.</p> 

 <p>PENDÊNCIA: conta de energia identificada e atualizada, quem é o quarto membro do núcleo 
familiar? apresentar documentação dessa pessoa e se for maior de 18 anos comprovação de renda, 
páginas da carteira de trabalho da estudante e da irmã Larissa conforme Edital.</p> 

 <p>pendência: documento de identificação oficial com foto e completo do pai e da mãe, contracheque 
atualizado do pai, comprovação de renda da mãe conforme edital de inscrição.</p> 

James Henrique Neves de Sales 
Júnior

 <p>pendência: página da identificação e qualificação civil da carteira de trabalho da estudante 
conforme Edital. </p> 

 <p>pendência: páginas da carteira de trabalho conoforme Edital da estudante e do irmão, declaração 
de atividade informal preenchidas pelo pai e pela mãe, caso os pais sejam agricultores deverão 
preencher as declarações de atividade de trabalhador rural.</p> 

JESSICA RAYANE DA SILVA 
SANTOSR

 <p>pendência: páginas da carteira de trabalho conforme Edital do estudante, mãe e pai, documento 
de identificação oficial com foto completo do estudante, declaração de atividade informal do pai, conta 
de energia identificada e atualizada.</p> 

 <p>pendência: quem são os outros integrantes do núcleo familiar além do estudante e do filho 
Samuel? apresentar documentação dessas pessoas conforme Edital e comprovação de renda dos que 
forem maior de 18 anos. páginas corretas da carteira de trabalho do estudante conforme Edital? qual a 
renda da família? como sobrevivem?</p> 

 <p>pendência: conta de energia identificada e atualizada. cópia das páginas corretas das carteiras de 
trabalho do estudante e do pai conforme Edital.</p> 



41 20181if6af0409 149.876.204-21 José Henrique de Souza Brasi 

42  <p>PENDêNCIA: CARTEIRA DE TRABALHO DO ESTUDANTE, CONTRACHEQUE DA ESPOSA.</p> 20172aff30228 116.801.474-39 José Ivan Alves de Brito

43  <p>fora do perfil</p> 20151f6af0225 863.175.785-32 Júlia Victoria Santos de Araújo

44 20162AFF30122 128.313.664-37 Juliana Patricio da Silva

45  <p>pendências: páginas da carteira de trabalho do estudante conforme Edital.</p> 20172AFAI30140 474.641.784-91 Júlio de Oliveira Filho

46 20141F6AF0081 108.305.634-40 Karen Jayanne Tenório Carvalho

47  <p>pendência: carteira de trabalho do estudante, contracheque da esposa.</p> 20172AFF30260 900.205.614-15 KENNEDY ALCANTARA LEITE

48  <p>pendência: comprovante de renda da mãe.</p> 20171f6af0078 118.483.734-14 Lara Victória Bezerra dos Anjos 

49 20171aff30153 137.528.544-05 Larissa de Souza Melo

50 20171aff30161 122.935.974-58 layla fernanda gomes da silva

 <p>pendência: esclarecer a composição do núcleo familiar, diz no questionário que em seu núcleo 
familiar tem 04 pessoas e no relato de vida só referencia 03 pessoas. Apresentar documento de 
identificação oficial com foto completo de todos os maiores de 18 anos. Certidão de nascimento dos 
menores, comprovação de renda da mãe, do pai e se houver mais alguém maior de 18 anos, também 
será preciso comprova renda. </p> 

 <p>pendência: páginas da carteira de trabalho da estudante conforme Edital de inscrição. Declaração 
de atividade de trabalhador Rural preenchida pelo pai informando a renda mensal.</p> 

 <p>pendência: declaração de outras rendas preenchida pelo pai da estudante informando a pensão 
que a estudante recebe do pai ou preenchida pela própria mãe da estudante declarando o fato.</p> 

 <p>pendência: cópia da carteira de trabalho da estudante (páginas de identificação, qualificação civil e 
contratos de trabalho), carteira de trabalho da mãe e do pai (páginas do contrato de trabalho. 
comprovação de renda da mãe e do pai conforme Edital de inscrição.</p> 

 <p>Deverão ser apresentadas as páginas corretas da carteira de trabalho da mãe e do irmão e também 
da estudante que é maior de 18 anos.</p> 



51 20181f6a0220 136.261.034-80

52 20162aff30114 120.370.404-66 luiz felipe gomes da silva

53 20171h31af0236 107.208.614-03 luiz guilherme de lima e silva

54 20181AFF60254 863.175.765-99 Luiz Gustavo de Araújo Filho

55  <p>pendência: páginas da carteira de trabalho conforme Edital da estudante.</p> 20171afai30192 117.779.354-74 Lygia Feliciano Alves

56 20172afai30220 116.230.534-71

57 20171f6af0094 092.826.714-88 Maria Catarina de Araújo Tôrres

58 20151if6af0237 119.267.274-79

59  <p>Pendência: página de qualificação civil e contratos de trabalho da mãe conforme Edital.</p> 20151F6AF0110 088.322.944-78

60 20171aff30188 124.038.054-24 Maria José Rodrigues Azevedo

 <p>pendência: confirmar se existe mais pessoas além da estudante, mãe e pai fazendo parte do núcleo 
familiar. Se sim, apresentar os documentos dessa pessoa conforme Edital que específica no caso de 
menor ou maior de 18 anos.</p> 

LÍVIA MILLENA MARQUES 
MARTINS

 <p>Pendência: cópia das páginas corretas da carteira de trabalho conforme Edital do estudante, mãe e 
irmã. apenas a do pai foi apresentada corretamente.</p> 

 <p>pendência: o estudante deverá apresentar a documentação de identificação oficial com foto e 
comprovação de renda dos maiores de 18 anos de seu núcleo familiar.</p> 

 <p>Pendência: documento de identificação oficial com foto completo.</p>   <p>fora do perfil</p>  
<p>INDEFERIDO. FORA DO PERFIL</p>

 <p>pendência: documento oficial com foto completo da mãe da estudante, páginas de qualificação 
civil e contratos de trabalho da carteira de trabalho da estudante e páginas de qualificação civil da 
carteira de trabalho do pai. </p> 

Maria Alice Maciel dos Santos 
Silva

 <p>pendência: documento de identificação oficial com foto completo da mãe e contracheque 
atualizado.</p> 

 <p>pendência: contracheque atualizado da mãe. documento de identificação oficial com foto da irmã 
e carteira de trabalho da irmã conforme edital.</p> 

Maria Clara dos Santos 
Vasconcelos

Maria Graziella Alves de Moura 
Lins

 <p>Pendências: documentos de identificação oficial com foto completos da estudante, mãe e pai. 
conta de energia identificada e atualizada, contra cheque do pai atualizado. carteira de trabalho da 
mãe com as páginas correta conforme edital. a mãe ficou desempregada em janeiro de 2018, 
apresentar comprovantes de seguro desemprego.</p> 



61 20141f6af0219 123.220.194-45 Maria laíza da Conceição

62 20171afai30281 124.631.414-25 Maria regina pereira da silva

63 20181f6af0297 079.784.034-67 Maria Victória Morais da Silva

64 20172aff30317 123.445.104-27 Mateus Rodrigues Da Silva 

65 20171h31af0260 120.887.634-14

66 2016AFAI30037 096.387.194-35 mayara kelly mariano de lima

67  <p>pendência: cópia das páginas do contrato de trabalho da carteira de trabalho da irmã</p> 20181if6a0310 091.971.874-45 Milla Christy Silva de Melo

68  <p>pendência: extrato do benefício da mãe.</p> 20171afai30303 130.244.794-73 Natália Ferreira do Nascimento

69 20172AFAI30298 123.210.044-79 Nataly raquel nunes moreno

70 20171f6af0116 108.221.934-77

 <p>pendência: conta de energia atualizada e identificada. Documento de identificação oficial com foto 
completo do tio, carteira de trabalho (páginas de identificação, qualificação civil e contratos de 
trabalho) da estudante e do tio conforme Edital de inscrição.</p> 

 <p>pendência: páginas das carteiras de trabalho corretas conforme Edital da estudante, irmã e irmão, 
conta de energia atualizada e identificada, extrato do benefício identificado e atualizado da mãe da 
estudante.</p> 

 <p>pendência: cópia das páginas da carteira de trabalho da avó conforme Edital.</p>  <p>pendência: 
cópia das páginas da carteira de trabalho da avó conforme Edital e histórico escolar identificado e 
atualizado.</p>

 <p>pendência: páginas de carteira de trabalho correta conforme Edital de todos os maiores. Conta de 
energia identificada e atualizada. se houver menores, certidão de nascimento.</p> 

 <p>Pendência: qual a renda do aluno? como ele se mantém? de onde vem o valor de 388,33 
informado no questionário? precisa apresentar documentos da mãe e do padastro conforme Edital e a 
comprovação dessa renda.</p> 

Matheus Heverton Góes Marques 
de Almeida

 <p>PENDÊNCIA: PÁGINAS DE QUALIFICAÇÃO CIVIL DA CARTEIRA DE TRABALHO DA ESTUDANTE E DA 
MÃE.</p> 

 <p>pendência: conta de energia atual, carteira de trabalho da estudante e mãe conforme Edital, 
extrato do beneficio da avó identificado e atualizado.</p> 

 <p>pendência: documento de identificação oficial com foto completo da mãe, páginas corretas da 
carteira de trabalho  do pai conforme Edital, declaração de atividade informal do pai, certidão de 
nascimento do estudante ou RG COMPLETO.</p> 

PAULO RICARDO DE QUEIROZ 
SILVA FILHO



71  <p>pendência: página de qualificação civil da carteira de trabalho do pai e da mãe.</p> 20171f6af0132 126.886.374-28

72 20152aff30094 062.939.434-22

73  <p>pendência: comprovação de renda e documentação da mãe conforme Edital.</p> 20172AFAI30310 126.923.454-44 Ritley Manoel Alves Ferreira

74  <p>pendência: páginas da carteira de trabalho conforme Edital, declaração de atividade informal.</p> 2017AFAI30328 996.924.575-91 RONALDO ADRIANO DE LIMA

75 2017AFF30406 135.267.104-22 Rosa valquiria barbosa guedes

76 20181IF6AF0360 139.771.444-13 SAMUEL PEREIRA PIERRE

77 20151F6AF0233 119.590.324-37 Sarah Vitória Souto de Oliveira 

78 20151f6af0080 090.030.974-10 Sebastião Santos Sousa

79 20181h31af0225 098.665.704-28 Thiago Luíz Ferreira da Silva

80  <p>Pendência: contracheque atualizado do estudante, declaração de atividade informal da mãe. </p> 20152h31af0124 101.833.584-65 Tiago Gonçalves de Freitas

Rian Pablo Nunes De Moura 
Nogueira

 <p>pendência: cópia da carteira de trabalho do estudante conforme Edital.</p> <p>com 
pendência.</p>

RICHARLISON EUDES TENORIO 
MELO

 <p>pendências: conta de energia atualizada e identificada. páginas corretas da carteira de trabalho da 
estudante e mãe conforme Edital? qual a renda da família? como sobrevivem? apresentar documentos 
que comprovem a renda.</p> 

 <p>pendência: quem é a quarta pessoa que reside com o estudante? apresentar documentação dela 
conforme edital e se for maior de 18 anos comprovação de renda. Páginas de identificação e 
qualificação civil da carteira de trabalho da mãe do estudante conforme Edital.</p> 

 <p>Pendência: documentação do padastro: páginas da carteira de trabalho do padastro conforme 
edital. páginas da carteira de trabalho da mãe conforme edital. declaração de outras rendas assinada 
pela mãe ou pelo pai informando de quanto é ajuda financeira do pai que a estudante declara no relato 
de vida.</p> 

 <p>pendência: conta de energia atualizada e identificada. per capita de 472,75, renda formal, mãe em 
revisão de câncer de mama.</p> 

 <p>pendência: documentação oficial completa com foto do estudante e tio,páginas das carteiras de 
trabalho do estudante e do tio conforme edital e declaração de atividade informal com a renda de 
garçom do tio.</p> 



81 20181IF6AF0387 100.213.664-59 Victor Francisco da Silva

82 20161AFF30368 097.599.334-89

 <p>pendência: carteira de trabalho da mãe (páginas de identificação, qualificação civil e contrato de 
trabalho) conforme Edital de inscrição.</p> 

 <p>Pedência: carteira de trabalho da mãe do estudante e do estudante (páginas de identificação, 
qualificação civil e contratos de trabalho), conta de energia identificada e atualizada, declaração de 
atividade informal da mãe e documento de identificação oficial com foto completo.</p> 

WALLACE KEVIN SILVEIRA DE 
OLIVEIRA


	Requests

