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QTD. CPF Nome Completo Pendências

1 140.204.024-50  Rafaela Santos Da Cruz

2 108.709.854-85 Adelson Freitas Araujo Júnior 

3 134.100.194-64 Adraylson Araujo De Moura

4 127.231.654-85 Aldayanne Ferreira Maciel Azevedo

5 118.148.974-10 Alessandra Da Silva Juliao

6 108.735.954-67 Alexandre Santos Da Silva 

7 133.145.584-73 Aline Santos Da Silva

8 117.989.104-03 Alline Gomes Silva

    A estudante não inseriu todos os familiares na composição familiar e não 
anexou os CPFs   A estudante não inseriu todos os familiares na 
composição familiar e não anexou os CPFs

 Não foi possível identificar o CPF do estudante. Deverá apresentar uma 
declaração de ausência de CPF. 

 O estudante não incluiu o pai na composição familiar. O estudante não 
incluiu o pai na composição familiar.

 Faltou anexar CPF da estudante e o CPF do pai não está visível. Faltou 
anexar CPF da estudante e o CPF do pai não está visível.

 A estudante não preencheu toda a composição familiar. A estudante não 
preencheu toda a composição familiar.

 O estudante não preencheu a composição familiar com todos os membros 
da família. Faltou anexar cópia do CPF do estudante. O estudante não 
preencheu a composição familiar com todos os membros da família. Faltou 
anexar cópia do CPF do estudante.

 A estudante não preencheu corretamente a composição familiar e não 
anexou os CPFs dos outros membros da família. A estudante não 
preencheu corretamente a composição familiar e não anexou os CPFs dos 
outros membros da família.

 A estudante não preencheu corretamente a composição familiar. A 
estudante não preencheu corretamente a composição familiar.
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9 089.303.104-60 Allison Martins Venancio

10 135.936.524-98 Álvaro Henrique Oliveira Conceição

11 132.012.054-78 Alzira Vitoria Barros Leite 

12 109.107.724-01 Amaro Francisco Da Cruz Júnior

13 117.564.084-08 Anderson Jozimar Da Silva  Não inseriu a mãe na composição familiar e só anexou o CPF da mãe.

14 113.402.194-17 Andreia Patricia Cardoso De Lima

15 117.099.214-55 Andressa Ferreira De Oliveira

16 439.214.184-53 Angela Maria Batista

17 108.459.194-40 Antonio Hilton Freire Correia

18 117.726.104-96 Ayanne Maria Rodrigues De Melo

 Faltou anexar CPF do estudante e do irmão ou declaração de ausência de 
CPF. Faltou anexar CPF do estudante e do irmão ou declaração de ausência 
de CPF.

 O estudante não preencheu corretamente a composição familiar e só 
anexou o CPF da mãe. 

 A estudante não anexou cópia do seu CPF. A estudante não anexou cópia 
do seu CPF.

 Faltou cópia do CPF do irmão ou declaração de ausência. Faltou cópia do 
CPF do irmão ou declaração de ausência.

 A estudante não inseriu os pais na composição familiar e só anexou a 
cópia do CPF do pai A estudante não inseriu os pais na composição familiar 
e só anexou a cópia do CPF do pai

 Não inseriu todos os membros familiares na composição familiar, histórico 
inválido, cópia do CPF de Alice ou declaração de ausência. 

 A estudante não se inseriu na composição familiar. A estudante não se 
inseriu na composição familiar.

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar, CPF da 
mãe não visível. 

 A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar, o 
histórico está incompleto, falta cópia do CPF da estudante. da estudante.
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19 117.083.804-93 Ayrton Ferreira Costa Dos Santos

20 091.713.164-93 Beatriz Batista Da Silva

21 115.388.954-47 Beatriz Maria Dos Santos

22 115.388.954-47 Beatriz Maria Dos Santos

23 139.095.634-22 Carlos Gabriel Almeida Tavares

24 073.533.734-90 Carlos Renan Silveira De Melo

25 112.386.144-77 Clécia Alves Farias

26 133.187.164-64 Clecia Dos Santos Bezerra

 O estudante não inseriu a sobrinha na composição familiar e anexou a 
certidão de nascimento no lugar da declaração de ausência de CPF.  
Declaração de ausência de CPF

 A estudante não inseriu seus familiares na composição familiar e não 
anexou todos CPFs A estudante não inseriu seus familiares na composição 
familiar e não anexou todos CPFs

  A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.<br>  
Já existe inscrição válida. Já existe inscrição válida.

  A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.  Já 
existe inscrição válida. Já existe inscrição válida.

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs. O estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou todos os CPFs.

 O estudante não se inseriu na composição familiar. O estudante não se 
inseriu na composição familiar.

 A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs. A estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou todos os CPFs.

 Extrato ou cópia do cartão inválido, a estudante não inseriu todos os 
membros na composição familiar e não anexou os CPFs. Extrato ou cópia 
do cartão inválido, a estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou os CPFs.
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27 101.314.354-00 Cristiane Maria Amorim

29 119.332.314-24 Daíris Maria Araújo Do Nascimento  Cópia do CPF de Daisa ou declaração de ausência.

30 138.604.974-30 Daniel Da Rocha Ferreira

31 137.188.254-14 Daniela Ferreira Lins 

32 139.811.284-43 Davi Fonseca Câmara Dos Santos

33 117.461.334-30 David Felipe Ferreira Cavalcanti

34 128.862.844-75 Débora Ingred Dos Santos

35 088.596.594-93 Dewid John Melo Da Silva

 A estudante não incluiu seus familiares na composição familiar e não 
anexou a cópia dos CPFs dos familiares. A estudante não incluiu seus 
familiares na composição familiar e não anexou a cópia dos CPFs dos 
familiares.

 Histórico Incompleto, o estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou todos os CPFs. Histórico Incompleto, o 
estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs.

 Faltou cópia do CPF de Willian ou declaração de ausência Faltou cópia do 
CPF de Willian ou declaração de ausência

 Extrato/cartão do banco não visível, histórico incompleto, não inseriu todos 
os membros na composição familiar e não anexou todos os CPFs. 

 Histórico desatualizado, não inseriu o irmão na composição familiar, faltou 
anexar dois CPFs ou declaração de ausência. Histórico desatualizado, não 
inseriu o irmão na composição familiar, faltou anexar dois CPFs ou 
declaração de ausência.

 A estudante não inseriu a cópia do próprio CPF.   A estudante não inseriu a 
cópia do próprio CPF.

 O estudante não se inseriu na composição familiar e só anexou o CPF da 
mãe. O estudante não se inseriu na composição familiar e só anexou o CPF 
da mãe.
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36 119.368.264-96 Edenize Maria Da Silva

37 132.766.964-10 Ederlânio Antonio Do Nascimento

38 128.233.514-69 Edson Dos Santos Vieira

39 139.056.804-08 Eduardo Samuel Oliveira Da Siva

40 093.870.794-90 Efrem Kaick Wanderley De Siqueira

41 138.189.644-83 Elisa Carla Morais Da Silva Leonardo

42 078.519.614-59 Eliton Silva Dos Anjos

43 119.036.314-32 Ellen Fernanda Simôes Galvão

 Histórico incompleto, a estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar. Histórico incompleto, a estudante não inseriu todos os 
membros na composição familiar.

 Não inseriu mãe e padrasto na composição familiar – falta CPF do 
estudante. Não inseriu mãe e padrasto na composição familiar – falta CPF 
do estudante.

    O estudante inseriu apenas o pai na composição familiar, o histórico está 
desatualizado (não mostra as disciplinas cursadas em 2018.1), falta cópia 
dos CPFs dos demais membros da família ou declaração de ausência.   

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs. 

 O estudante não inseriu o filho na composição familiar, não anexou o CPF 
do filho ou declaração de ausência e anexou uma declaração de matrícula 
no lugar do CPF. 

 A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e 
histórico incompleto. A estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e histórico incompleto.

 Cópia do CPF das filhas ou declaração de ausência.   Cópia do CPF das 
filhas ou declaração de ausência.

 Cópia do CPF dos menores ou declaração de ausência. Cópia do CPF dos 
menores ou declaração de ausência.
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44 134.589.744-82 Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva

45 123.184.554-65 Emanuele De Mendonça Rosendo 

46 115.551.274-01 Emilly Amorim Da Silva

47 126.324.764-45 Erick Cavalcanti Alves

48 104.490.164-04 Erika Cavalcanti Santos

49 702.533.374-37 Everton William Silva Santos

50 057.679.874-67 Fabiene Monteiro Leite  Histórico desatualizado. Histórico desatualizado.

51 845.199.244-72 Fabio Cavalcanti Teixeira

52 845.199.244-72 Fabio Cavalcanti Teixeira

 Extrato/cópia do cartão não visível, o estudante não inseriu os outros 
membros da família na composição familiar e não anexou todos os 
CPFs.<br> Extrato/cópia do cartão não visível, o estudante não inseriu os 
outros membros da família na composição familiar e não anexou todos os 
CPFs.

 Histórico incompleto, a estudante não anexou todos os CPFs. Histórico 
incompleto, a estudante não anexou todos os CPFs.

 A estudante não inseriu a mãe na composição familiar. A estudante não 
inseriu a mãe na composição familiar.

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar. O 
estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.

 A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF. A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o 
próprio CPF.

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs. O estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou todos os CPFs.

  O estudante não se incluiu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF.

 O estudante não se incluiu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF.   O estudante não se incluiu na composição familiar e não anexou o 
próprio CPF.
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53 122.075.134-08 Fabio De Almeida Barbosa Filho

54 122.075.134-08 Fabio De Almeida Barbosa Filho

55 122.075.134-08 Fabio De Almeida Barbosa Filho

56 116.074.614-12

57 420.020.618-82 Flavia Cristina Da Silva

58 139.746.664-27 Flávio José Santana Da Silva 

59 122.158.324-79 Gabriel Alexandre De Souza

60 128.952.094-13 Gabriel Cícero Da Silva Viana 

61 113.700.934-97 Gabriel Francisco Da Silva Barbosa 

 O estudante só inseriu a mãe na composição familiar e não anexou a cópia 
do CPF dos outros membros da família. O estudante só inseriu a mãe na 
composição familiar e não anexou a cópia do CPF dos outros membros da 
família.

 O estudante só inseriu a mãe na composição familiar e não anexou o CPF 
dos outros familiares. 

 O estudante só inseriu a mãe na composição familiar. O estudante só 
inseriu a mãe na composição familiar.

Fiama Da Silva Gonçalves De 
Menezes Andrade

 A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar, não 
anexou o próprio CPF, extrato/cópia do cartão inválido e histórico inválido. 

 A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar e não 
anexou o próprio CPF. A estudante não inseriu todos os membros na 
composição familiar e não anexou o próprio CPF.

 Cópia do CPF de Giermeson ou declaração de ausência. Cópia do CPF de 
Giermeson ou declaração de ausência.

 O estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF. O estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o 
próprio CPF.

 O estudante não inseriu a mãe na composição familiar. O estudante não 
inseriu a mãe na composição familiar.

 O estudante não inseriu os familiares na composição familiar e não anexou 
os CPFs O estudante não inseriu os familiares na composição familiar e não 
anexou os CPFs
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62 134.214.574-76 Gabriel Gomes Batista

63 114.324.344-70 Gabrielly Da Silva Bezerra

64 131.583.624-65 Getulio Correia Calado

65 093.984.204-14 Gilcelia Oliveira De Almeida  A estudante não inseriu todos os membros na composição familiar. 

66 068.561.664-21 Gildemar Pereira De Medeiros

67 771.194.187-42 Gilmara Gomes Da Silva Lima

68 134.534.844-44 Giselle Da Silva Soares

69 116.654.664-05 Grazielly Maria Santos Silva

70 704.400.374-50 Hélio Fernando De Oliveira Júnior

 Cópia do CPF de Ismael Gomes ou declaração de ausência. Cópia do CPF 
de Ismael Gomes ou declaração de ausência.

 Extrato/cópia do cartão do banco inválido, falta CPF de Guilherme ou 
declaração de ausência. Extrato/cópia do cartão do banco inválido, falta 
CPF de Guilherme ou declaração de ausência.

 Histórico incompleto, o estudante não incluiu todos os familiares na 
composição familiar e não anexou todos os CPFs. Histórico incompleto, o 
estudante não incluiu todos os familiares na composição familiar e não 
anexou todos os CPFs.

 O estudante não incluiu todos os membros na composição familiar e não 
anexou o próprio CPF. O estudante não incluiu todos os membros na 
composição familiar e não anexou o próprio CPF.

 A estudante não anexou o histórico e seu próprio CPF. A estudante não 
anexou o histórico e seu próprio CPF.

 Cópia do CPF da irmã ou declaração de ausência. Cópia do CPF da irmã ou 
declaração de ausência.

 A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF. A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o 
próprio CPF.

 O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar. O 
estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.
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71 129.174.694-39 Ingrid Emanueleferreira Do Nascimen

72 229.099.608-46 Iolanda Costa Ribeiro 

73 140.492.174-57 Isaac Gabriel Nascimento Campos

74 128.548.894-60 Isaac Rocha Lins Silva

75 064.122.554-78 Isamara Feliciano Dias Cabral

76 115.417.444-11 Izabelle Silva De Andrade

77 126.837.184-03

78 122.268.394-61 Jaine Resende Batista 

79 122.930.744-39 Jairo Da Rocha Calado

80 109.516.194-62 Jamerson Carlos Alves Da Silva

 Faltou cópia do CPF de Ivoneide Almeida ou declaração de ausência. Faltou 
cópia do CPF de Ivoneide Almeida ou declaração de ausência.

 Cópia dos CPFs dos outros familiares ou declaração de ausência. Cópia dos 
CPFs dos outros familiares ou declaração de ausência.

 Faltou inserir os membros da família na composição familiar e anexar os 
seus CPFs. Faltou inserir os membros da família na composição familiar e 
anexar os seus CPFs.

 Faltou inserir os demais membros da família na composição familiar. 
Faltou inserir os demais membros da família na composição familiar.

 A estudante não inseriu os familiares na composição familiar e informou só 
ter duas pessoas na casa. 

 A estudante não anexou o próprio CPF. A estudante não anexou o próprio 
CPF.

Jaciely Milena Monteiro Do 
Nascimento 

 A estudante não inseriu todos os membros da composição familiar e não 
anexou os CPFs. A estudante não inseriu todos os membros da composição 
familiar e não anexou os CPFs.

 A estudante não anexou cópia do CPF de todos os membros familiares ou 
declaração de ausência. A estudante não anexou cópia do CPF de todos os 
membros familiares ou declaração de ausência.

 Histórico incompleto, composição familiar incompleta, falta anexar CPF ou 
declaração de ausência de um dos membros da família. 

 A cópia do cartão não está visível, o estudante não se inseriu na 
composição familiar, a cópia do CPF não está identificável e faltou a cópia 
do CPF da mãe 
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81 123.062.384-13 Janielle Bezerra Da Silva

82 114.911.274-30 Jaqueline Da Silva Lima  Não inseriu os familiares na composição familiar e não anexou os CPFs 

83 702.775.074-05 Jeciely Da Silva Ferreira 

84 126.877.554-19 Jéssica Maria Da Silva  Composição familiar incompleta. Composição familiar incompleta.

85 140.598.324-80 João Vitor De Melo Silva

86 137.926.204-64 José Allan Cumaru Ferreira

87 114.385.024-60 José Blancardiano Da Silva Araújo  Extrato bancário não identificável. Extrato bancário não identificável.

88 140.521.464-33 José Cristovão De Souza Ferraz Filho

89 122.116.474-05 José Emerson Silva Ferreira De Lira

90 138.605.164-00 Jose Henrique Da Rocha Ferreira

 A declaração de ausência de CPF está errada. Deve ser assinada pelo 
próprio declarante, caso ele seja maior de idade. 

 Composição familiar incompleta. Faltou anexar o CPF de alguns familiares. 
Composição familiar incompleta. Faltou anexar o CPF de alguns familiares.

 Não inseriu todos os familiares na composição familiar e só anexou o 
próprio CPF e o da mãe, ainda assim não é possível identificar o número, a 
cópia do cartão do banco também não está identificável 

 Composição familiar incompleta; faltou anexar o histórico; faltou anexar o 
CPF do estudante Composição familiar incompleta; faltou anexar o 
histórico; faltou anexar o CPF do estudante

 O estudante não se inseriu na composição familiar e só anexou a cópia do 
CPF da mãe (falta as cópias dos demais membros da família). O estudante 
não se inseriu na composição familiar e só anexou a cópia do CPF da mãe 
(falta as cópias dos demais membros da família).

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF dos familiares. 
Composição familiar incompleta; não anexou o CPF dos familiares.

 Não inseriu todos os familiares na composição familiar, histórico não 
identificável e não anexou a cópia de todos os CPFs Não inseriu todos os 
familiares na composição familiar, histórico não identificável e não anexou 
a cópia de todos os CPFs
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91 132.434.484-92

92 102.665.704-02 José Jhonatan Da Silva Lopes  Histórico desatualizado. Histórico desatualizado.

93 112.986.894-06 José Lucas Felix Liborio

94 137.071.734-29 José Matheus Leite Calado  Histórico desatualizado. 

95 712.502.434-32 José Tawan Pereira Silva 

96 714.253.244-01 José Vitor Da Silva Lima

97 139.988.244-99 José Vitor Monteiro Lima Da Silva  Histórico desatualizado. 

98 116.951.284-43 Joseane Maria Amorim

99 105.078.184-82 Josefa Alves Cintra Neta

100 135.928.604-70 Josenilson Dos Santos Pergentino  Composição familiar incompleta 

José Henrique De Menezes Souza 
Leão Soares

 O estudante não se incluiu na composição familiar e um dos CPFs 
apresentados não é identificável/visível. O estudante não se incluiu na 
composição familiar e um dos CPFs apresentados não é 
identificável/visível.

 Composição familiar incompleta; histórico incompleto; não anexou todos 
os CPFs. Composição familiar incompleta; histórico incompleto; não anexou 
todos os CPFs.

 Composição familiar incompleta; não anexou todos os CPFs. Composição 
familiar incompleta; não anexou todos os CPFs.

 Não anexou o CPF ou declaração de ausência de Karla. Não anexou o CPF 
ou declaração de ausência de Karla.

 A estudante não incluiu os familiares na composição familiar e não anexou 
o CPF dos mesmos A estudante não incluiu os familiares na composição 
familiar e não anexou o CPF dos mesmos

 Faltou cópia do CPF da irmã ou declaração de ausência Faltou cópia do CPF 
da irmã ou declaração de ausência
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101 082.858.054-50 Josiel Da Silva Rocha 

102 072.654.114-12 Júlio César Dos Santos Almeida

103 111.653.054-31 Kamily Vitória Pereira Cincinato 

104 124.698.064-96 Kátalin Oliveira Da Silva 

105 124.698.344-30 Kiane Oliveira Da Silva  A estudante não anexou a cópia do seu CPF ao sistema.

106 076.938.464-17 Lara Rhayssa Dos Santos Silva

107 134.201.924-52 Larissa De Lima Silva

108 132.871.794-11 Larissa Luiz De Souza

109 127.529.374-31 Leandra Maria Da Silva  Composição familiar incompleta. 

110 115.599.564-37 Liliana Pereira Silva  Composição familiar incompleta 

 Composição familiar incompleta; Não anexou os CPFs dos membros da 
família nem o próprio. Composição familiar incompleta; Não anexou os 
CPFs dos membros da família nem o próprio.

 Composição familiar incompleta; Não anexou o CPF de todos os moradores 
da casa.

 A estudante não anexou o próprio CPF. A estudante não anexou o próprio 
CPF.

 A estudante não anexou o próprio CPF A estudante não anexou o próprio 
CPF

   Cópias dos CPFs enviados não estão identificáveis/visíveis e falta a cópia 
do CPF de um dos membros da família.    

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todas as pessoas 
que moram na casa. Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de 
todas as pessoas que moram na casa.

 Composição familiar incompleta; a estudante não anexou a cópia do CPF 
de todas as pessoas que moram na casa ou declaração de ausência. 
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111 119.353.264-73 Lorena Scarlet Santos De Almeida  

112 131.797.574-00 Lucas Falcão Campos  Cópia do CPF da mãe. 

113 115.197.004-23 Luciano Lima Da Silva  Composição familiar incompleta 

114 702.751.764-79 Luiz Antônio Azevedo Machado Lins

115 007.671.331-88

116 133.400.164-29 Maria Aline Leite Calado  Extrato da conta bancária inválido. Extrato da conta bancária inválido.

117 101.371.684-11 Maria Daniela Muniz Falcão  Cópia CPF da mãe. Cópia CPF da mãe.

118 134.675.264-89 Maria Eduarda De Almeida Pontes

119 122.717.384-90 Maria Eduarda Oliveira Cordeiro  Composição familiar incompleta. Composição familiar incompleta.

120 070.878.804-11

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF ou declaração de 
ausência de todos os moradores da casa.  

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF das pessoas que 
moram na casa. 

Manoel Alexandre Sarmenro De 
Araújo

 Composição familiar incompleta; histórico não visível. Composição familiar 
incompleta; histórico não visível.

 Cópia do CPF da mãe e da estudante. Cópia do CPF da mãe e da 
estudante.

Maria Eloysa Bezerra Calado 
Vasconcelos 

 O extrato bancário não tem o nome da estudante; composição familiar 
incompleta. O extrato bancário não tem o nome da estudante; composição 
familiar incompleta.
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121 119.281.724-90

122 069.368.054-77 Maria Fernanda Silva De Andrade

123 106.287.944-95  Cópia do CPF da estudante. Cópia do CPF da estudante.

124 707.461.544-70 Maria Geisiele Da Silva

125 104.028.394-20 Maria Geyzianny De Sousa Silva

126 139.965.404-77 Maria Ionara Lima Dos Prazeres

127 073.428.664-31

128 137.379.384-82 Maria José Silva De Lima 

129 134.565.284-42 Maria Sabrina Da Silva  Extrato ou Cópia do Cartão Inválido Extrato ou Cópia do Cartão Inválido

130 063.271.514-69 Maria Valquiria Da Silva Cardoso

Maria Eugênia Amorim Galvão De 
Alcântara

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os moradores 
da casa. Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os 
moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos que moram 
na casa.<br> Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos 
que moram na casa.

Maria Francine Almeida Ferreira 
Vitor

 A estudante cadastrou apenas sua genitora na composição familiar. Faltou 
cadastrar os demais membros. Faltou RG e Comprovação de Renda  dos 
maiores de 18 anos. 

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF dos familiares. 
Composição familiar incompleta; não anexou o CPF dos familiares.

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os moradores 
da casa. Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os 
moradores da casa.

Maria Janaina Da Silva Galdino 
Marrocos

 Composição familiar incompleta; histórico incompleto; não anexou CPF ou 
declaração de ausência da filha. 

 Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os moradores 
da casa. Composição familiar incompleta; não anexou o CPF de todos os 
moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; histórico incompleto; não anexou o CPF 
de todos os moradores da casa. 
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131 131.641.894-43 Marilia Grazielle Santoscavalcante

132 117.679.304-70 Mateus De Siqueira Leite Melo  Faltou anexar o histórico escolar. Faltou anexar o histórico escolar.

133 129.913.774-10 Matheus Felipe Da Silva Ferreira 

134 092.808.654-20 Matheus Ferreira De Souza

135 063.663.244-09 Maycon Nasario De Barros

136 134.202.014-60 Milene Ivaneide Dos Santos Silva

137 119.479.304-51 Monaliza Fernanda De Araújo

 A estudante não inseriu o irmão na composição familiar A estudante não 
inseriu o irmão na composição familiar

 Composição familiar incompleta; o estudante não anexou o CPF de todos 
os moradores da casa. Composição familiar incompleta; o estudante não 
anexou o CPF de todos os moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; não anexou CPF ou declaração de 
ausência da irmã. Composição familiar incompleta; não anexou CPF ou 
declaração de ausência da irmã.

    O estudante não inseriu os membros da família na composição familiar e 
falta cópia dos CPFs ou declaração de ausência.   O estudante não inseriu 
os membros da família na composição familiar e falta cópia dos CPFs ou 
declaração de ausência.

 Não anexou o CPF de todos os moradores da casa. Não anexou o CPF de 
todos os moradores da casa.

 Na composição familiar a estudante não cadastrou todos os membros da 
família, inclusive não se cadastrou. Faltou a parte posterior do RG da 
estudante, apenas anexou a parte da fotografia. Faltou cadastrar os 
sobrinhos, mas anexou a certidão de nascimento dos 02 sobrinhos. Faltou 
todos os comprovantes de renda dos maiores de 18 anos. Faltou 
comprovação da bolsa família. Faltou RG dos membros da família maiores 
de 18 anos. Se a situação corresponde ao Edital n.11/2018. 
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138 119.982.724-00 Monique Paiva Da Silva

139 105.588.814-40 Natália Ferreira Da Silva Frexeira

140 104.682.464-36 Paula Roberta Sales Dos Santos

141 136.831.154-75 Paulo Henrique Da Silva Almeida

142 137.188.164-23 Paulo Henrique Ferreira Lins  Faltou anexar o CPF ou declaração de ausência de Willian Ferreira Lins. 

143 115.026.004-12 Pedro Alan Santos Da Silva  Histórico incompleto. Histórico incompleto.

144 118.944.264-79 Pedro Henrique Da Silva 

 Não tem o nome da estudante no extrato da conta; composição familiar 
incompleta; faltou anexar o CPF de todos os moradores da casa. Não tem o 
nome da estudante no extrato da conta; composição familiar incompleta; 
faltou anexar o CPF de todos os moradores da casa.

 Faltou anexar cópia do CPF ou declaração de ausência de José Miguel da 
Silva Frexeira.  Faltou anexar cópia do CPF ou declaração de ausência de 
José Miguel da Silva Frexeira.

 Composição familiar incompleta; histórico incompleto, faltou anexar o CPF 
de todos os moradores da casa. Composição familiar incompleta; histórico 
incompleto, faltou anexar o CPF de todos os moradores da casa.
 Não foi possível visualizar o histórico escolar, o estudante não incluiu os 
membros da família na composição familiar, falta a cópia do CPF de um dos 
membros da família. Não foi possível visualizar o histórico escolar, o 
estudante não incluiu os membros da família na composição familiar, falta 
a cópia do CPF de um dos membros da família.

 O estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF; o irmão menor de idade não deve assinar a declaração de ausência de 
CPF, apenas o seu responsável assina. O estudante não se inseriu na 
composição familiar e não anexou o próprio CPF; o irmão menor de idade 
não deve assinar a declaração de ausência de CPF, apenas o seu 
responsável assina.
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145 140.204.144-55 Pedro Paulo Da Silva Luiz

146 107.318.994-58 Rafael Leal De Araujo  O estudante não anexou o CPF de todos os moradores da casa.

147 130.067.024-09 Raquel Silva Dos Anjos 

148 131.690.634-56 Raul Alves De Almeida Neto

149 078.892.304-86 Raul Da Silva Santos  Histórico desatualizado; um dos CPFs não está identificável. 

150 126.173.144-13 Rebeca Soares Cavalcanti

151 137.576.564-74 Rinaldo Vinícius Oliveira Batista

152 132.625.024-80 Riqelme Alexandre Da Costa

    O estudante não inseriu os membros da família na composição familiar . 
O estudante não inseriu os membros da família na composição familiar

 A estudante não anexou o CPF de todos os moradores da casa. A 
estudante não anexou o CPF de todos os moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; o estudante não anexou o CPF de todos 
os moradores da casa. Composição familiar incompleta; o estudante não 
anexou o CPF de todos os moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; faltou anexar a cópia de um CPF. 
Composição familiar incompleta; faltou anexar a cópia de um CPF.

 Faltou anexar CPF do irmão ou declaração de ausência. Faltou anexar CPF 
do irmão ou declaração de ausência.

 Faltou inserir os familiares na composição familiar e anexar os CPFs ou 
declarações de ausência de CPF. Cartão ou extrato bancário inválido. 
Faltou inserir os familiares na composição familiar e anexar os CPFs ou 
declarações de ausência de CPF. Cartão ou extrato bancário inválido.
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153 132.625.024-80 Riquelme Alexandre Da Costa

154 132.625.024-80 Riquelme Alexandre Da Costa

155 139.343.324-39 Robert De Oliveira Silva

156 134.569.044-44 Samara Rayssa Pereira Silva  Faltou anexar CPF ou declaração de ausência de Samira.

157 115.139.224-32 Samuel Vitor Alves Andrade

158 129.962.554-10 Samyra Nathalia Ferreira Silva 

159 123.120.584-99 Sara Janny De Siqueira Santos Silva 

 Faltou inserir os familiares na composição familiar e anexar os CPFs ou 
declarações de ausência de CPF. Faltou inserir os familiares na composição 
familiar e anexar os CPFs ou declarações de ausência de CPF.

 Faltou inserir os familiares na composição familiar e anexar os CPFs ou 
declarações de ausência de CPF. Faltou inserir os familiares na composição 
familiar e anexar os CPFs ou declarações de ausência de CPF.

 Composição familiar incompleta; faltou anexar o CPF ou declaração de 
ausência de um dos moradores da casa. Composição familiar incompleta; 
faltou anexar o CPF ou declaração de ausência de um dos moradores da 
casa.

 Composição familiar incompleta; o estudante não anexou o próprio CPF. 
Composição familiar incompleta; o estudante não anexou o próprio CPF.

    Composição familiar incompleta; o estudante não anexou o CPF de todos 
os moradores da casa.       Composição familiar incompleta; a estudante 
não anexou o CPF de todos os moradores da casa.   

 Não foi possível visualizar o histórico; composição familiar incompleta; a 
estudante não anexou o CPF ou declaração de ausência de todos os 
moradores da casa, incluindo ela. Não foi possível visualizar o histórico; 
composição familiar incompleta; a estudante não anexou o CPF ou 
declaração de ausência de todos os moradores da casa, incluindo ela.
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160 709.458.734-17 Shayanne Josicleide De Almeida  Composição familiar incompleta. Composição familiar incompleta.

161 117.832.354-46 Sheila Renata Ferreira Da Silva

162 135.050.584-67

163 124.923.064-02 Taciana Ferreira Dos Santos

164 711.199.374-85 Taina Regina De Abreu E Silva

165 120.801.204-50 Tainara Bezerra Da Silva     Composição familiar incompleta.       

166 423.268.918-48 Thais Micaele Da Silva Bento

167 140.139.384-56 Valdir Soares Ferreira Júnior

168 110.174.844-30 Valéria Da Silva Santos

 A estudante não se inseriu na composição familiar e também não anexou 
seu CPF A estudante não se inseriu na composição familiar e também não 
anexou seu CPF

Sthefany Maiara Oliveira De Paulo 
Freitas

 CPF ou declaração de ausência de CPF de Ana Luísa. CPF ou declaração de 
ausência de CPF de Ana Luísa.

 Composição familiar incompleta; a estudante não anexou o CPF ou 
declaração de ausência de todos os moradores da casa.   Composição 
familiar incompleta; a estudante não anexou o CPF ou declaração de 
ausência de todos os moradores da casa.

 Composição familiar incompleta; a estudante não anexou o CPF ou 
declaração de ausência de todos os moradores da casa. Composição 
familiar incompleta; a estudante não anexou o CPF ou declaração de 
ausência de todos os moradores da casa.

 Faltou anexar CPF do filho ou declaração de ausência. Faltou anexar CPF 
do filho ou declaração de ausência.

 O estudante não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF das 
irmãs. O estudante não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF 
das irmãs.

 Composição familiar incompleta; a estudante não anexou cópia do próprio 
CPF. Composição familiar incompleta; a estudante não anexou cópia do 
próprio CPF.



RENOVAÇÃO - PENDÊNCIAS

Página 20

169 120.876.154-46 Valéria Vanessa Da Conceição

170 097.709.494-42 Valmir Farias Da Silva

171 014.781.814-19 Valquiria Da Silva Pereira 

172 078.158.234-24 Valter Matheus De Lima Araujo

173 132.784.914-32 Vanessa Dos Santos Vieira

174 713.831.924-05 Victor Wesley Da Silva Melo

175 117.046.394-09 Vinicius Kauan Coelho

176 095.407.644-32 Vitoria Milena Calado Costa

177 108.625.464-35 Walison Alan Rodrigues Ramos

 A estudante e seu irmão não estão na composição familiar; a estudante 
não anexou o próprio CPF. A estudante e seu irmão não estão na 
composição familiar; a estudante não anexou o próprio CPF.

 Faltou inserir os familiares na composição familiar Faltou inserir os 
familiares na composição familiar

 Composição familiar incompleta; Não anexou o CPF de todos os moradores 
da casa. Composição familiar incompleta; Não anexou o CPF de todos os 
moradores da casa.

 O estudante não se inseriu na composição familiar; não foi anexado cópia 
ou declaração de ausência do CPF de Miriam de Lima Araujo. 

 Composição familiar incompleta; a estudante não anexou a cópia ou 
declaração de ausência de todos os residentes da casa. Composição 
familiar incompleta; a estudante não anexou a cópia ou declaração de 
ausência de todos os residentes da casa.

 Faltou cópia ou declaração de ausência do CPF da irmã. Faltou cópia ou 
declaração de ausência do CPF da irmã.

 Faltou anexar a cópia do CPF dos moradores da casa Faltou anexar a cópia 
do CPF dos moradores da casa

 A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o próprio 
CPF. A estudante não se inseriu na composição familiar e não anexou o 
próprio CPF.

    O estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.    O 
estudante não inseriu todos os membros na composição familiar.
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178 134.779.114-07 Wejda Maria Campos

179 134.510.624-61 Wellington Bezerra Cavalcante 

180 704.125.314-70 Yara Queiroz Leite

 A estudante não inseriu a irmã na composição familiar. A estudante não 
inseriu a irmã na composição familiar.

 Composição familiar incompleta; o estudante não anexou a cópia do CPF 
de todos os moradores da casa. 

 A estudante não anexou o histórico escolar e não anexou a cópia ou 
declaração de ausência de todos os moradores da casa. 
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