
CPF STATUS

000.889.049-64 Deferida

015.924.034-41

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Documentos de renda 

ilegíveis.

021.246.204-01 Deferida

031.161.094-35 Deferida

035.462.355-92

Indeferida por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de 

desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da 

família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição familiar (anexo I).

037.381.545-07 Deferida

043.797.294-19 Deferida

044.368.084-16

Indeferida por: O candidato não apresentou seu comprovante de renda, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na 

composição familiar (anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., 

Indeferida por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e certidão de nascimento) de membro da família declarado no formulário 

de composição familiar (anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família).

047.398.365-00

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Não foram anexados 

contracheques ou declaração do empregador, conforme subitem 7.2.1.

048.750.065-27 Deferida

054.776.294-10 Deferida

055.381.775-21 Deferida

055.515.774-14
Indeferida por: O candidato concluiu a graduação ou estar matriculado em outro curso de graduação, na ufal ou outra instituição de ensino superior, em 

desacordo com o item 3.1.c do edital.

057.416.354-90 Deferida

057.572.065-43 Deferida

057.725.905-96 Deferida

059.600.594-60
Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

059.966.634-06 Deferida

060.132.735-70 Indeferida por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

064.895.365-36
Apresentou documentação incompleta referente a despesas com água e luz e benefícios sociais, além de documentos de identificação da candidata.
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066.044.284-19 Documentos de renda ilegíveis.

068.313.415-94 Deferida

068.492.574-55 Deferida

069.401.914-37 Deferida

071.614.234-14 Indeferido por: A candidata assinalou que “não” está concorrendo a Bolsa Pró-Graduando no termo de compromisso, Anexo VI do edital.

071.723.574-26 Deferida

074.189.054-24 Deferida

079.412.844-05 Deferida

080.639.064-62 Documentação incompleta

081.102.264-18

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Documentos com imagens 

cortadas, impossibilitando avaliação.

083.881.184-12 Deferida

084.285.934-93 Deferida

085.142.724-38 Deferida

086.952.384-82 Deferida

090.615.534-74 Deferida

093.206.964-97 Deferida

095.544.664-39 Deferida

097.705.974-06
Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I).

097.887.204-55 Deferida

097.907.444-47 Deferida

099.296.214-58 Deferida

099.827.644-22
Indeferida por: Renda familiar per capita (renda por pessoa da família) do candidato está acima do teto estabelecido pelo PNAES, maior que um salário 

mínimo e meio, infringindo o item 1.5 do edital.

099.827.674-02
Indeferida por: Renda familiar per capita (renda por pessoa da família) do candidato está acima do teto estabelecido pelo PNAES, maior que um salário 

mínimo e meio, infringindo o item 1.5 do edital.

100.306.054-40 Deferida

100.976.675-23 Deferida

100.993.124-77

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

102.335.004-13 Deferida
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104.920.144-25

Indeferida por: Renda familiar per capita (renda por pessoa da família) do candidato está acima do teto estabelecido pelo PNAES, maior que um salário 

mínimo e meio, infringindo o item 1.5 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 

18 anos (anexo V).

105.788.774-83 Deferida

108.916.114-01 Deferida

109.713.924-71
Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I).

110.020.864-00
Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou declaração 

de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição familiar (anexo I).

111.200.084-41 Deferida

111.517.454-13 Deferida

111.786.444-80 Deferida

111.787.754-02 Deferida

112.666.466-98 Termo de compromisso não assinado.

112.973.594-02

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

113.375.194-64 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

113.405.074-71
Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

114.463.694-77

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Contracheque de membro da família fora do período 

estabelecido em Edital.

115.136.474-66 Deferida

115.176.904-55 Deferida

116.915.314-30 Deferida

117.294.094-07 Deferida

117.419.764-13

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

117.425.914-00 Deferida
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117.597.854-07 Deferida

117.632.004-18 Deferida

120.398.144-93 Deferida

123.952.084-00 Deferida

175.930.678-90 Deferida

861.579.055-81 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

967.791.875-34 Deferida

001.884.125-22 Deferida

015.929.174-70 Deferida

016.093.704-30 Deferida

016.096.184-08
Indeferida por: O candidato concluiu a graduação ou estar matriculado em outro curso de graduação, na ufal ou outra instituição de ensino superior, em 

desacordo com o item 3.1.c do edital.

020.807.674-37
Indeferida por: Candidato anexou cartão do Bolsa Família do Cônjuge, mas não apresentou comprovante de pagamento do benefício como 

comprovação de sustento da mesma

024.419.332-05 Deferida

028.749.814-00 Deferida

031.686.525-71 Deferida

031.924.565-90
Indeferida por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital, anexando apenas RG/CPF

048.416.095-80 Deferida

048.718.614-14 Deferida

049.408.944-01 Deferida

051.225.824-40
Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

053.042.265-29 Deferida

054.877.604-03 Deferida

055.996.085-90 Deferida

056.711.344-20 Deferida

056.836.214-45
Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., COMPROVAÇÃO DE 

RENDA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS ESPECIFICADAS

057.761.574-20 Deferida

058.301.404-62 Deferida

059.966.634-06 Deferida

062.953.035-10 Deferida
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064.707.104-50

Indeferida por: Renda familiar per capita (renda por pessoa da família) do candidato está acima do teto estabelecido pelo PNAES, maior que um salário 

mínimo e meio, infringindo o item 1.5 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 

18 anos (anexo V).

065.566.874-80
Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição 

familiar (anexo I)., CANDIDATA NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA AJUDA RECEBIDA DE TERCEIROS (ANEXO IV)

065.811.444-10 Deferida

066.446.164-61 Deferida

068.492.574-55 Deferida

068.982.585-40 Deferida

069.731.334-44 Deferida

070.270.153-07 Indeferida por: Falha no anexo da documentação (Não Visualizável)

071.091.884-42 Indeferida por: Comprovações de renda insuficientes em relação À composição familiar, à renda e às despesas especificadas

071.891.234-90 Deferida

074.189.054-24

Indeferida por: O candidato não apresentou seu comprovante de renda, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na 

composição familiar (anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., 

Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição 

familiar (anexo I)., Indeferida por: O candidato apresentou declaração de renda preenchida de forma incompleta – dele mesmo ou de familiar (anexos II, 

III ou IV), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce atividade laboral remunerada não 

declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e certidão de nascimento) de 

membro da família declarado no formulário de composição familiar (anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, comprometendo cálculo da renda per 

capita familiar (renda por pessoa da família)., Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria 

a veracidade das informações prestadas e assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica 

ou estivesse em desacordo com os critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa da família)

077.212.205-99 Indeferida por: Falha no anexo da documentação (Não Visualizável)

077.483.475-73 Deferida

081.521.174-04 Deferida
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082.816.934-95 Indeferida por: Candidata declarou renda do pai e da mãe, mas anexou declaração de desempregado/a para ambos.

083.123.054-16 Deferida

084.792.904-39 Deferida

085.035.794-21

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

087.598.054-63 Deferida

087.601.424-48 Deferida

088.899.214-98 Deferida

090.290.064-12 Deferida

091.230.584-39 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

092.989.584-39 Deferida

093.259.934-65 Deferida

094.414.894-84 Deferida

095.026.074-65

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., CANDIDATA NÃO ASSINOU DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E 

RENDA (ANEXO I)

095.026.214-50 Deferida

095.109.714-80 Deferida

095.599.094-79 Indeferida por: Candidata está matriculada no curso de Ciências Sociais (Campus A.C. Simões - Maceió)

097.676.374-51 Deferida

098.941.354-39 Deferida

099.113.784-11 Deferida

099.420.734-42
Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

099.445.214-42 Deferida

099.547.964-01 Indeferida por: Auxílio doença informado no Questionário Socioeconômico não foi incluído na Declaração de Renda (ANEXO 1)

101.079.614-31

Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição 

familiar (anexo I).

101.950.934-10

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu.
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102.071.004-70 Deferida

102.259.714-02 Deferida

104.813.444-03 Deferida

106.047.804-86 Deferida

106.141.664-03 Deferida

106.878.714-76 Deferida

106.965.514-70 Deferida

107.232.144-09
Indeferida por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de 

desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

108. 896.454-00 Indeferida por: Não anexou documentação comprobatória.

108.250.234-08 Deferida

108.916.114-01 Deferida

109.765.474-57 Deferida

109.914.624-08 Deferida

110.058.894-90 Deferida

110.349.324-89 Deferida

111.444.794-36 Deferida

111.564.854-36 Deferida

112.058.484-10 Deferida

112.178.084-93

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da 

Renda per capita familiar (renda por pessoa da família), Documentação incompleta e não correspondente ao modelo descrito no edital.

112.324.454-52 Deferida

112.820.824-50 Deferida

112.873.124-03

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

113.968.614-32 Deferida

114.729.274-43 Deferida

114.994.834-57 Deferida

115.622.594-90 Deferida
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116.509.014-20
Indeferida por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Não apresentou cópia digitalizada do Cartão e extrato bancário do 

Programa Bolsa Família

116.509.414-20

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., INFORMAÇÕES 

CONFLITANTES EM RELAÇÃO À RENDA

116.972.864-29 Deferida

117.044.024-09 Deferida

117.293.104-60 Indeferida por: Informações insuficientes e contraditórias em relação à composição familiar e à renda.

117.636.024-86 Deferida

117.681.534-26 Deferida

117.697.984-12 Deferida

117.809.424-35 Deferida

117.852.814-61 Deferida

119.409.254-36 Deferida

119.752.584-01 Deferida

120.240.784-60 Deferida

120.463.384-30 Deferida

120.697.414-19 Deferida

120.907.594-61 Deferida

121.563.644-00 Deferida

121.631.094-70 Deferida

121.633.124-37 Deferida

121.634.554-67 Deferida

121.849.754-86 Deferida

121.914.904-08 Deferida

123.056.714-31 Deferida

125.072.194-67 Deferida

125.480.944-99 Deferida

125.900.304-36 Deferida

414.462.998-80 Deferida

446.038.158-32 Deferida

705.130.684-73 Deferida

857.722.635-28 Deferida
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