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Nome completo MOTIVO
Caio Jose Patriota Lima Faltou inserir histórico escolar, conforme consta no edital.

Cilmara Adrielly Lima Do Nascimento

Cosme Dias Dos Santos

Damião Dias Dos Santos
Diogo Cordeiro De Lima Nascimento Faltou anexar o termo de compromisso.
Elayne De Lima Santos Documento oficial de identificação em desacordo com o edital.
Erivaldo Feliciano Da Silva  Comprovante do Programa Bolsa Família e conta de energia desatualizados. 

Jadson Siqueira Gonçalves
Joana Beatriz Santana De Melo  Composição familiar incompleta e termo de compromisso incorreto.
Jonathan Juarez De Oliveira Termo de compromisso incompleto
José Vitor Monteiro Lima Da Silva Cópia da fatura de energia em desacordo com o edital.
Lucas Ruan Rodrigues Barbosa Composição familiar incompleta.
Luis Henrique Sabino Ferreira  Histórico desatualizado e composição familiar incompleta.
Maria Aparecida Silva Rodrigues Termo de compromisso incompleto
Mathias De Siqueira Leite Melo Comprovante do Bolsa Família em desacordo com o edital. Termo de compromisso incompleto. 
Raiane Vitória Torres Da Silva Composição familiar incompleta. Faltou termo de compromisso.
Raissa Cavalcanti Da Silva Composição familiar incompleta.

Robert Mattheus Da Silva Araújo

Faltou anexar cópia do CPF da avó e o comprovante do Bolsa Família não tem data. Conforme o edital, deveria 
ser anexado extrato identificado referente a novembro/2018, dezembro/2018 ou janeiro/2019.
Comprovação de renda dos membros da família em desacordo com o edital. Não foi enviada a cópia da conta 
de energia. O termo de compromisso deveria ser impresso e assinado pelo estudante. 
Comprovação de renda dos membros da família em desacordo com o edital. Não foi enviada a cópia da conta 
de energia. O termo de compromisso deveria ser impresso e assinado pelo estudante. 

O estudante realizou inscrição no perfil errado. Conforme edital, só podem se inscrever no perfil de cotista por 
renda estudantes ingressantes a partir do semestre 2015.2. Composição familiar incompleta. O estudante não 
se inseriu na composição familiar, apenas anexou as informações da mãe. 

Documento de identificação inválido. Composição familiar incompleta. Conta de energia não 
visível/identificável. Faltou  termo de compromisso.
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