
CPF STATUS

004.696.042-20 Deferida

004.727.162-04 Deferida

006.473.404-81 Deferida

007.260.024-80
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital - item 7

007.558.624-06
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.

008.364.934-13 Não apresentou a documentação solicitada no Edital

008.420.484-21 Não apresentou documentação solicitada no Edital (item 7) . Consta no arquivo enviado que já conclui outro curso superior

009.114.264-42 Deferida

009.894.744-00 A candidata não apresentou a documentação exigida no  Edital

011.420.744-55 O candidato não apresentou documentação solicitada no Edital (item 7)

012.538.284-74
Indeferido 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., Não apresentou declaração de renda por pensão alimentícia ou auxílio financeiro de terceiros da candidata

012.602.884-20 Deferida
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ATENÇÃO!
Para localizar a sua inscrição, pressione Ctrl+F ou Ctrl+L (dependendo do 

leitor de PDF), digite seu CPF e pressione Enter.
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012.822.804-89

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), 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., Indeferido 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., Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra 

natureza, infringindo item 3.2.a., Indeferido 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., Indeferido 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., Indeferido 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., 

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 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., Indeferido 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., Indeferido 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)., O candidato não apresentou nenhuma documentação solicitada no Edital  

013.076.504-06
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), A estudante não apresentou documentação exigida no edital. Anexou apenas o Histórico Escolar Analítico

013.562.474-66 Deferida

013.875.004-14

Indeferida por: Para o candidato ou membro de sua família que seja estudante maior de 18 anos e/ou desempregado – declaração assinada e 

digitalizada

informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V deste Edital. Para o 

candidato ou membro de sua família que obtém renda com pensão alimentícia ou auxílio financeiro de terceiros – declaração assinada

pelo candidato ou por um dos genitores (no caso de o candidato ser menor de idade) e posteriormente digitalizada, onde conste o valor da

pensão/auxílio recebida(o), conforme modelo em Anexo IV deste Edital. As declarações não foram preenchidas e assinadas pelo próprio declarante.

014.056.744-58
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

014.117.624-52 Deferida

014.144.214-00 Deferida
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014.211.604-12

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua 

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

014.429.984-40

Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

014.451.494-00 Deferida

014.512.234-47 Deferida

014.621.434-07

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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.

017.553.382-28
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.

018.178.694-00

Indeferido 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., Comprovante de renda sem 

identificação no extrato bancário.

018.821.644-22
Indeferido 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.

020.254.146-09 Deferida

020.509.221-75 Indeferido por: O candidato ainda não possui matrícula regular na universidade (ingressará em 2016.1)

023.704.564-85 Deferida

024.256.944-71 Deferida

024.967.814-40 Deferida
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025.173.255-89

Indeferido 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.

025.186.404-95 Deferida

025.738.887-70
Indeferido 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.

027.153.234-33
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou a documentação solicitada no Edital (item 7)

027.787.074-76 Deferida

034.972.714-70 Deferida

036.746.584-10 Deferida

037.481.784-76

Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

037.909.335-97
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.

039.311.528-06 Indeferido por: O candidato apresentou declaração de desempregado, mas afirma que recebe auxílio financeiro, ver item 7.2 do edital. 

039.780.044-45 Deferida

040.541.265-70 Deferida

040.897.484-29 Deferida

041.598.924-85
Indeferido 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.

042.675.825-05 Deferida

042.978.324-88 Deferida

044.530.990-85 Deferida

045.402.314-64 Indeferido por: A renda não guarda proporcionalidade com as despesas declaradas
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045.797.904-64

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não 

apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 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., Candidato 

apresentou apenas cópia de CPF e CNH.

046.760.284-07 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

048.098.623-13 Deferida

048.103.904-03 Indeferido por: As despesas declaradas não guardam proporcinalidade com a renda. 

048.104.965-70 Deferida

048.133.184-01 Deferida

048.218.034-02 Deferida

048.763.924-39 Deferida

048.885.754-60 Deferida

049.570.555-13

Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado do Pai preenchida de forma incompleta; Documento pessoal (RG e CPF) de 

membro da família está ilegível. Indeferido por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e Ccertidão 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);

049.825.104-74
Indeferido 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.

049.930.194-32 Deferida

050.187.875-03 Deferida

050.311.594-05 Deferida

050.725.474-00
Indeferido 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.
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050.787.214-28

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não 

apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 

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)., 

Indeferido 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.

051.221.574-05 Deferida

051.476.614-09

Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Indeferido 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., Detalhamento de Crédito da Genitora desatualizado

051.652.264-76 Deferida

051.729.234-38

Indeferido 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., dos pais (Deveria ter 

apresentado DECORE)

051.909.194-98 Deferida

052.129.854-71
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

052.328.084-00 Deferida

052.424.534-78 Deferida

052.750.664-81 Deferida

052.840.674-44 Deferida

053.143.814-78 Indeferido por: Inscrição indevida. Candidato já é bolsista PAINTER.

053.221.924-41 Deferida

053.598.584-35
Indeferido 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., Candidato não apresentou declaração de trabalho informal

054.065.174-57 Deferida

054.277.214-01 Deferida

054.403.984-06 Deferida

054.711.664-00 Deferida

054.810.924-92 Indeferido por: O candidato afirma que depende economicamente dos pais, mas não os declarou na declaração de composição familiar
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054.827.294-86 Deferida

055.210.204-03 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

055.303.684-09 Deferida

055.394.684-65
Indeferido 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).

055.425.844-70
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

055.964.525-21 Deferida

056.093.254-55 Deferida

056.149.674-94 Deferida

056.763.094-31 Deferida

057.316.344-83
Indeferido por: As despesas não guardam proporcionalidade com a renda declarada. Não apresentou informações sobre os genitores e irmãos, embora 

a conta de energia da residência esteja no nome da genitora.

057.673.574-47 Deferida

057.765.184-66 Deferida

057.813.494-21

Indeferido 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., Membro da família 

apresentou apenas comprovante de saque bancário como comprovação de renda do INSS, identificando apenas o valor do saque, e não o do benefício - 

vide item 7.2.1 (3) do Edital

057.967.285-98
Indeferido por: Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em 

conformidade com os critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações).

058.450.974-01 Deferida

058.485.596-60 Deferida

058.766.764-89 Indeferido por: Na Declaração do membro da família da candidata não foi informada a atividade exercida nem a renda. 

058.809.484-63 Deferida

059.080.794-30 Deferida

059.284.934-10 Deferida

059.292.424-61 Deferida

059.491.564-39
Indeferido 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.

059.728.654-08 Deferida

059.863.934-90 Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado dele próprio, mas declara que recebe auxílio de terceiros. - ver item 7.2 do edital.
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060.056.764-82
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital

060.177.905-36 Deferida

060.183.924-29 Deferida

060.283.334-50 Deferida

060.338.935-06 Deferida

060.537.364-73 Deferida

060.619.834-25
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.

061.568.904-09
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

061.831.774-07 Deferida

062.052.854-01

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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)., Indeferido 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.

062.102.584-41
Indeferido 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)., Falta declaração de desempregado de dois membro da família.

062.140.424-19 Deferida

062.527.854-23

Indeferido 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., Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou 

estudante maior de 18 anos (anexo V).

062.652.244-76

Indeferido 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)., Indeferido 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.

062.781.534-08 Indeferido por: O candidato não apresentou documentação exigida no Edital (item 7)

062.862.124-39 Deferida

062.863.124-39 Deferida

062.953.283-42 Deferida

063.010.714-92 Deferida
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063.021.085-35 Deferida

063.058.634-90 Deferida

063.333.174-03 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2a (Bolsa Permanência).

063.967.314-79 Deferida

063.972.184-22
Indeferido 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.,

064.326.614-39
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.

064.329.184-99 Deferida

064.368.774-28
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

064.371.784-69 Deferida

064.379.783-17 Deferida

064.432.944-08 Deferida

065.075.404-20 Deferida

065.179.034-45 Indeferido por: A candidata não apresentou a documentação exigida no Edital

065.340.334-88 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

065.427.754-04
Indeferido por: O candidato não preencheu o quadro de Declaração da composição familiar ( Declaração  incompleta) e apresentou Declaração de 

Desempregado Dele próprio onde afirma que recebe auxílio de terceiros - ver subitem 7.2.1- 6 do Edital. 

065.517.544-06
Indeferido por: O candidato alega depender economicamente dos pais, mas só declarou a si mesmo e sua genitora na composição familiar, não 

apresentando outro rendimento além do de sua mãe. Comprometendo cálculo da renda per capita familiar - vide anexo IV

065.906.221-00 Deferida

066.170.994-94 Indeferido por: A candidata não enviou a documentação solicitada no Edital - item 7

066.329.375-86

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família). De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os critérios 

socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

066.753.844-57 Deferida

066.871.974-52 Deferida

067.080.554-81 Deferida

067.185.714-23 Deferida

067.712.005-23 Deferida

067.753.384-57

Indeferido por: O Comprovante de renda do pai do candidato está incorreto.  O comprovante de renda que deve ser apresentado se encontra no Edital - 

7.21 item 4 - Declaração contábil de retirada de pró-labore (Decore) percebido  em três meses consecutivos compreendido no período de outubro a 

dezembro de 2015, emitida por profissional de contabilidade devidamente habilitado.
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068.782.985-20 Deferida

068.842.244-60 Deferida

069.039.065-33 Deferida

069.400.024-80 Deferida

069.548.624-10 Deferida

069.744.694-89 Deferida

069.933.374-10
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital. Anexou apenas uma justificativa sobre situação socioeconômica.

070.243.144-35

Indeferido 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., Indeferido 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.

070.404.364-50
Indeferido: arquivo não abre (corrompido); De acordo com o Curso (Farmácia), o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC 

se estiver em conformidade com os critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

070.903.064-96 Deferida

070.947.294-30 Deferida

071.000.824-47 Deferida

071.320.534-26
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.

071.413.234-90

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

071.431.124-37 Deferida

071.702.774-09 Deferida

071.732.074-01 Deferida

071.792.894-26 Deferida

072.031.114-40 Deferida

072.102.034-86
Indeferido por: De acordo com o Curso, a candidata possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

072.198.334-07 Deferida

072.430.984-26 Deferida

072.444.164-66 Deferida

072.472.294-70 Deferida
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072.508.064-75

Indeferido 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., Indeferido 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., O candidato deveria apresentar declaração de recebimento de auxílio financeiro de terceiros, já que afirmou ma declaração de desepregado que 

se mantém através da ajuda de familiares.

073.003.054-74 Deferida

073.033.714-60 Deferida

073.120.224-48 Deferida

073.128.374-09 Deferida

073.131.324-09 Deferida

073.182.574-80 Deferida

073.283.524-00
Indeferido 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.

073.294.804-52

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua 

declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., O candidato assinou termo de compromisso de forma indevida.

073.536.844-96 Deferida

073.954.834-48 Deferida

074.063.074-11
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), a candidata  não apresentou os documentos solicitados no Edital.

074.108.184-92 Deferida

074.199.314-70 Deferida

074.245.164-00
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), O candidato não apresentou a documentação solicitada no edital (item 7)

074.339.594-83 Deferida

074.694.075-02 Indeferido por: A candidata apresentou todos os documentos digitados, sem assinatura do declarante, infringido o item  7.5 do Edital.

074.840.074-55 Deferida

075.091.301-50 Deferida

075.293.554-22 Deferida

075.333.414-30 Deferida
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075.333.424-02

Indeferido 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., Indeferido 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.

075.358.154-05
Indeferido 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., o candidato afirmou que já possui bolsa permanência

075.401.154-24

Indeferido 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)., Indeferido 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).

075.420.554-10

Indeferido 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., A estudante não anexou 

comprovação de renda da aposentadoria da sua tia, Maria Anunciada, conforme solicita o edital. A mesma enviou extrato bancário sem especificação da 

renda bruta, comprometendo o cálculo da renda per capita familiar.

075.549.124-61

Indeferido 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.,

075.585.394-63 Deferida

075.638.474-56 Deferida

075.706.914-23 Deferida

075.801.484-80
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), o candidato não apresentou os documentos solicitados no edital. o arquivo que enviou contém assunto que não condiz com o edital.

075.841.704-71 Deferida

075.856.534-84 Indeferido por: Rendimentos apresentados não condizem com as despesas declaradas  

075.906.814-31 Deferida

076.022.814-03 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação solicitada no Edital (item 7)

076.086.314-81 Deferida

076.215.444-65

Indeferido 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., Indeferido 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.

076.304.224-23 Deferida
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076.368.164-40 Deferida

076.505.344-64

Indeferido 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 apresentou declaração 

de desempregado de membro da família.

076.723.054-09 Deferida

076.767.304-22
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

076.990.384-36 Deferida

077.047.774-75 Indeferido por: O candidato não apresentou documentação exigida no Edital.

077.103.874-70 Deferida

077.103.884-42 Deferida

077.149.284-76 Deferida

077.163.714-44 Indeferido por: O candidato não apresentou documentação necessária para a avaliação socioeconômica, conforme item 7 do edital

077.188.144-40

Indeferido 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., Membro da família apresentou apenas extrato bancário 

como comprovação de benefício do INSS - vide item 7.2.1 (3) do Edital.

077.208.674-59

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

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

apresentou declaração de renda por recebimento de pensão alimentícia ou auxílio financeiros de terceiros (Anexo IV) que comunique a 

renda/dependência econômica declarada no formulário de inscrição (questionário socioeconômico).

077.217.794-56 Deferida

077.275.624-40
Indeferido: A estudante não especificou que tipo de ajuda recebe dos familiares. Em caso de ajuda financeira deveria apresentar declaração de auxílio 

financeiro de terceiros, conforme anexo IV do edital.

077.304.014-52 Deferida

077.417.044-19 Deferida

077.453.314-55 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação solicitada no item 7 do edital.

077.493.074-86 Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado dele próprio, mas costa que recebe auxílio de terceiros. - ver item 7.2 do edital.

077.501.984-40 Deferida

077.709.434-77 Deferida

077.727.474-46 Deferida

077.768.944-86
Indeferido 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.
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077.791.824-28
Indeferido 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.

077.992.624-27 Deferida

078.265.964-08 Deferida

078.824.315-24 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital

079.336.704-23 Deferida

079.410.254-93

Indeferido 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.

079.578.134-29

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido 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., O candidato apresentou apenas cópia de RG e CPF pessoal.

079.618.414-31 Deferida

079.705.584-37 Deferida

079.715.204-09 Deferida

080.031.004-70
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Candidato não anexou documentação solicitada no edital. Anexou apenas Histórico Escolar Analítico

080.194.004-43 Deferida

080.267.124-12 Deferida

080.547.254-18 Deferida

080.616.264-38 Deferida

080.951.864-30 Deferida

081.066.714-29 Deferida

081.204.944-66 Indeferido por: O candidato apresentou comprovante de renda de membro da família ilegível - contra-cheque. 

081.332.724-59 Deferida

081.516.824-18
Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., A candidata apresentou as declarações de composição familiar e 

declarações de renda de forma incorreta

081.550.474-82

Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Indeferido 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., vide item 7.2.1 do edital (perído agosto 2015 a janeiro 2016)
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082.006.864-00
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.

082.064.404-88

Indeferido 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., Extrato bancário 

apresentado por membro da família consta apenas valor líquido e não o bruto da renda declarada, impossibilitando o cálculo de renda per capita 

familiar, renda por pessoa da família.

082.144.944-35 Deferida

082.451.534-00 Deferida

082.685.654-38 Deferida

082.761.674-03 Deferida

082.914.994-54 Deferida

082.932.774-67

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido 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., 

Candidato apresentou apenas a foto.

082.967.574-43 Deferida

083.035.654-19 Deferida

083.165.314-02 Deferida

083.228.604-47 Indeferido por: Documentação está ilegivel. Imagem borrada e distorcida.

083.238.674-02 Deferida

083.348.324-27 Deferida

083.704.084-19 Deferida

083.704.804-46 Deferida

083.762.694-37
Indeferido por: As despesas não guardam proporcionalidade com a renda e embora o genitor não tenha sido mencionado na declaração de composição 

familiar, a conta de água está em seu nome.

083.893.644-09 Deferida

083.927.614-13 Deferida

083.948.384-80 Deferida

083.966.384-62 Deferida

084.134.414-04 Deferida
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084.589.474-98

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua 

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

084.613.024-60
Indeferido por: O candidato não apresentou declaração assinada em que conste o auxílio financeiro de terceiros – conforme modelo em Anexo IV deste 

Edital

084.630.564-07
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital. Apresentou apenas Histórico Escolar Analítico.

084.679.744-51 Deferida

084.713.794-57
Indeferido 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.

084.742.074-44 Indeferido por: O candidato declarou, em formulário de composição familiar, possuir estrutura familiar estabelecida em Maceió (vide item 3.3 b do Edital)

084.760.974-09 Deferida

084.776.594-60 Deferida

084.791.084-95

Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital. 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., candidato 

anexou apenas RG

084.794.034-97

Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital. Não apresentou Declaração 

de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas da família),Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou 

estudante maior de 18 anos (anexo V), Indeferido 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)., Indeferido 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., Candidata apresentou apenas cópia de RG e CPF.

084.858.704-92 Deferida

085.125.914-63

Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado com assinatura incorreta, infringido o item 7.5 do Edital (devem estar 

devidamente assinadas pelo declarante e somente depois serem digitalizadas)  e as declarantes afirmam que  recebem auxílio familiar, neste caso seria 

outro tipo de Declaração - ver subitem 7.2.1 - 6 do Edital.  
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085.305.174-74
Indeferido 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.

085.380.384-60

Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital. Não apresentou Declaração 

de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas da família), Indeferido 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., Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não 

apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 

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)., 

Indeferido 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.

085.403.544-38 Deferida

085.403.554-00 Deferida

085.550.174-08 Deferida

085.597.384-60 Deferida

085.658.654-44 Deferida

085.800.834-35

Indeferido 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 apresentou os 

seguintes documentos comprobatórios de renda: Candidato - Declaração de renda para trabalho informal e declaração de renda por recebimento de 

auxílio financeiro de terceiros. De membro da família - Declaração de renda por trabalho informal.

085.931.694-73 Deferida

085.934.584-08 Deferida

086.011.794-44 Deferida

087.098.284-27 Deferida

087.421.554-44 Deferida

087.463.904-21
Indeferido 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.

087.572.204-09 Deferida

087.632.024-84 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

087.866.854-30 Deferida
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087.970.544-29

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não apresentou sua 

declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 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)., Fotos de RG e CPF 

ilegíveis, assim como a comprovação de renda do genitor.

088.303.574-05

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

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

088.335.694-54 Deferida

088.513.754-02 Deferida

088.559.374-05 Deferida

088.592.434-75 Indeferido por: Arquivo corrompido, não visualizado

088.600.224-95
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

088.767.194-23 Deferida

088.805.014-37 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

088.976.344-51 Deferida

089.003.494-06 Deferida

089.132.724-07 Deferida

089.141.704-46 Deferida

089.229.884-79

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

089.330.374-70
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou a documentação exigida no Edital (item 7)

089.379.754-59 Deferida
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089.438.304-32

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Faltou Declaração Desempregado de membro da família

089.862.184-45 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2a (BDI)

090.303.384-40 Indeferido por: Arquivo incompatível, não visualizado.

090.449.824-78 Deferida

090.492.174-35 Deferida

090.515.844-07

Indeferido: O candidato informou que depende economicamente dos pais e demais parentes, porém não declarou renda da mãe, nem apresentou o pai 

na declaração de composição familiar, assim como não comprovou se recebe algum auxílio financeiro deste (no caso de não morarem juntos) - vide 

item 7.2.1.6

090.518.284-70 Deferida

090.526.034-13 Deferida

090.951.664-22 Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

090.953.564-77 Deferida

090.975.304-07 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

090.979.064-74
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital, Anexou apenas comprovante de matrícula do período 2015.1

091.006.784-81 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

091.040.154-36 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

091.042.274-50 Deferida

091.061.674-46 Deferida

091.077.084-08 Deferida

091.161.374-93
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Alguns documentos estão incompletos (foram cortados ao escanear)

091.186.984-09

Indeferido 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., Indeferido 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).

091.207.794-88
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital

091.258.324-09 Deferida

091.272.634-28 Indeferido por: Despesas declaradas não guardam proporcionalidade com a renda apresentada.

091.286.754-01 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.
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091.286.914-31

Indeferido 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., Não apresentou declaração de desempregado de 

membro da família.

091.420.734-21 Deferida

091.623.094-55 Deferida

091.690.864-00 Deferida

091.712.574-62 Deferida

091.786.914-19 Deferida

091.818.004-01 Deferida

092.000.844-51
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital. Apresentou apenas a carteira de identidade do candidato

092.028.754-99

Indeferido 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., Indeferido 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., não 

apresentou comprovante ou declaração de renda de membro da família.

092.061.904-58 Deferida

092.180.164-58 Deferida

092.553.594-01 Deferida

092.712.084-47 Deferida

092.749.774-33 Deferida

092.831.114-78 Deferida

092.976.644-07

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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.

093.015.524-69 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

093.197.734-75 Deferida

093.225.104-80 Indeferido por: A documentação apresentada está ilegível em desacordo com o item 7.2 do edital

093.289.094-65 Deferida

093.900.404-69 Indeferido por: Não apresentou a documentação solicitada no item 7 do edital

094.192.044-56

Indeferido 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)., Indeferido 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).
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094.266.214-82

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

094.300.504-35 Deferida

094.457.774-17 Deferida

094.546.974-80 Deferida

094.552.174-06 Indeferido por: O candidato não apresentou documentação exigida no Edital (item 7)

094.585.994-58 Deferida

094.619.004-65 Deferida

094.625.084-70 Deferida

094.897.064-26
Indeferido 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).

094.897.394-30 Deferida

094.934.164-60 Deferida

095.048.294-30
Indeferido 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).

095.084.054-81 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

095.173.904-24 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

095.343.784-10 Deferida

095.359.734-28

Indeferido 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)., 

Faltou apresentar cópia Certidão de Nascimento e CPF de membros da família.

095.393.854-90 Deferida

095.396.874-03 Indeferido por: A candidata já foi contemplada para residência, pois estava na lista de espera do último edital.

095.427.134-36

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

095.505.104-50 Deferida

095.562.044-90 Deferida

095.600.034-70
Indeferido 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)., documentação solicitada ilegível.

095.633.404-00 Deferida
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095.642.264-06

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

095.723.544-50
Indeferido 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., Não apresentou comprovante de renda atualizado.

095.737.374-00 Indeferido por: Arquivo incompatível, não visualizado.

095.748.274-45 Indeferido por: O candidato apresentou declarações de renda dos membros da família sem assinaturas.

095.754.194-08
Indeferido 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).

095.767.324-84 Deferida

095.791.714-75 Deferida

095.813.614-99
Indeferido por: O candidato apresentou declaração de desemprego de membro da família (irmã) que informa se manter economicamente dos pais, mas 

não declarou a genitora, apenas o genitor na composição familiar, comprometendo cálculo da renda per capita familiar.

095.818.834-36
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação solicitada no Edital. Anexou apenas Histórico Escolar Analítico.

095.868.464-23 Deferida

095.917.764-70 Deferida

095.948.284-98
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.

095.960.274-20
Indeferido por: O candidato não apresentou Declaração contábil de retirada de pró-labore (DECORE) de membro da família, conforme item 7.2.1.4 do 

edital

096.041.004-08 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, conforme item 7 do edital

096.049.504-52

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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., O candidato preencheu a Declaração de composição familiar de forma errada ,  contradizendo as informações e mediante comprovante de 

renda de membro da família apresentado. 

096.169.034-89
Indeferida: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) de membro da família preenchida de forma incompleta, comprometendo 

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

096.322.424-75 Deferida

096.327.504-62
Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., e não apresentou a documentação necessária para a avaliação 

socioeconômica, item 7 do edital.

096.341.804-18 Deferida
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096.449.024-24

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato 

não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., 

Indeferido 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.

096.471.574-01 Deferida

096.496.254-37 Deferida

096.658.824-06 Deferida

096.673.944-25 Deferida

096.686.424-73

Indeferido 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., Indeferido por: O candidato 

não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

096.873.314-02 Deferida

097.313.514-00 Deferida

097.375.894-59 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação  solicitada no Edital - item 7.

097.377.064-39 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

097.377.734-62
Indeferido 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 afirma já possuir uma graduação , infringindo item 3.1.c 

097.513.834-04 Deferida

097.521.304-02 Deferida

097.556.864-79 Deferida

097.643.204-81 Deferida

097.694.334-46 Deferida

097.718.424-20 Deferida

097.741.334-98
Indeferido 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.

097.843.384-37 Deferida

097.855.754-97
Indeferido 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 7.2.1.4 do Edital.

097.863.204-41
Indeferido 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.

097.940.304-90 Deferida
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097.980.474-43
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

097.995.814-86 Deferida

098.000.764-09 Deferida

098.172.954-19 Deferida

098.173.164-32 Deferida

098.181.194-95 Deferida

098.199.974-37 Deferida

098.249.084-47 Deferida

098.267.804-56 Deferida

098.640.714-32 Deferida

098.683.264-27
Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado dele próprio, mas declara que recebe pensão do Pai - ver subitem 7.2.1- 6  do 

Edital

098.868.894-89
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), As despesas são incompatíveis com a renda declarada.

098.872.224-02 Deferida

098.890.484-50 Deferida

098.894.364-69
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou comprovação de renda da candidata nem dos membros da família

099.027.154-43

Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

099.084.604-04 Deferida

099.116.744-95 Deferida

099.142.884-64 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.
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099.145.334-42

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

099.191.284-57

Indeferido 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.

099.216.364-13
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações).

099.318.444-85
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

099.344.844-55 Deferida

099.370.524-32 Deferida

099.416.194-84 Deferida

099.448.134-94 Deferida

099.782.894-37 Indeferido por: O candidato apresentou Declaração de Desempregado dele próprio, mas costa que recebe auxílio de terceiros. - ver item 7.2 do edital.

099.885.774-27 Deferida

099.922.584-70
Indeferido 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).

099.930.034-25 Deferida

099.961.424-00 Deferida

099.994.784-25 Deferida

100.000.194-61 Deferida

100.101.954-75 Deferida

100.228.714-62

Indeferido 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., Indeferido 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.

100.271.204-14

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), o candidato não está dentro dos critérios de inserção, conforme item 3.1 c) do Edital  - não ter concluído e nem estar matrículado em outro 

curso, seja na Ufal ou em outra Instituição de Ensino Superior

100.344.164-55
Indeferido por: A candidata apresentou declaração de desempregado dela própria, mas afirma que recebe auxílio financeiro, portanto,  a declaração 

correta seria a do anexo IV do Edital.
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100.427.354-16 Indeferido por: Rendimentos apresentados não condizem com as despesas declaradas

100.504.164-48 Deferida

100.581.594-10 Deferida

100.744.504-17
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.

100.789.654-03 Deferida

100.790.024-55
Indeferido 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).

100.812.664-05 Deferida

100.840.794-10
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.

100.844.924-57 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

100.847.044-97
Indeferido 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.

100.878.124-01 Deferida

100.944.244-97 Deferida

100.990.315-42 Deferida

101.053.154-94
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

101.169.884-60 Deferida

101.180.674-60 Deferida

101.219.974-64 Deferida

101.272.024-12

Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

101.300.924-01 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.
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101.393.984-06
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não apresentou documentação exigida no Edital (item 7)

101.416.944-59 Deferida

101.471.964-00 Deferida

101.594.924-08 Deferida

101.629.474-37

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

101.632.864-85 Deferida

101.649.384-35
Indeferido por: A candidata declarou que sobrevive da ajuda dos pais, mas omitiu o nome dos mesmos na Declaração de Composição familiar. E, caso 

não resida com eles, não apresentou declaração assinada em que conste o auxílio financeiro de terceiros, conforme Anexo IV deste Edital.

101.661.404-73 Deferida

101.791.404-42 Deferida

101.799.464-12 Deferida

101.886.484-96
Indeferido por: De acordo com o Curso, a candidata possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

101.911.394-40 Deferida

101.912.664-77 Deferida

101.950.514-16

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., 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 7.2.1.3 do edital.

102.081.624-45 Deferida

102.122.914-83 Deferida

102.196.954-07

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 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)., O candidato não apresentou os documentos pessoais dele próprio - RG e CPF

102.196.994-02 Deferida

102.197.004-27 Deferida
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102.225.004-33 Deferida

102.251.674-41 Indeferido por: Rendimentos apresentados não condizem com as despesas declaradas (aluguel é praticamente a totalidade da renda) 

102.292.464-86 Deferida

102.318.524-52 Deferida

102.318.764-75 Deferida

102.349.664-08 Deferida

102.387.084-38 Deferida

102.409.804-41
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.

102.438.984-79
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.

102.446.534-96 Deferida

102.476.664-08 Deferida

102.493.494-26

Indeferido: O candidato não assinou Termo de Cmpromisso (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. E informou desenvolver outra atividade remunerada na universidade (vide item 3.2a)

102.515.174-70 Deferida

102.543.024-75 Deferida

102.583.684-70 Deferida

102.596.904-90 Deferida

102.750.744-12 Deferida

102.789.564-67 Deferida

102.796.644-60

Indeferido 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., Indeferido 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).

102.828.814-09 Indeferido por: Não apresentou a documentação conforme item 7 do edital

102.850.354-79 Deferida

102.853.824-38 Deferida

103.033.574-52 Deferida

103.044.504-48 Deferida

103.064.114-58 Deferida
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103.070.344-29
Indeferido 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).

103.081.914-98 Deferida

103.082.184-42 Indeferido por: O candidato afirma que párticipa de outra atividade acadêmica remunerada. 

103.144.844-69

Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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)., Indeferido 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., Cópias de RG, CPF e Carteira Profissional de Trabalho do candidato e dos membros de 

sua família estão ilegíveis.

103.145.674-02 Indeferido por: O comprovante de renda de membro da família da candidata está inelegível, impedindo o cálculo da renda per capita. 

103.146.834-02 Indeferido por: O candidato afirmou já possuir bolsa permanência.

103.174.974-80 Deferida

103.186.564-00 Deferida

103.189.224-95 Deferida

103.199.584-69 Deferida

103.213.324-40 Deferida

103.213.394-52

Indeferido 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., Na Declaração de renda de Marilene 

Maria dos Santos não consta a atividade exercida por ela. A declaração de membro da família está preenchida de forma incompleta. 

103.230.474-08 Deferida

103.252.144-92 Deferida

103.260.444-18
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.

103.270.684-85 Deferida

103.291.124-73
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.

103.306.024-03 Deferida

103.306.334-73 Deferida

103.322.074-47 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Estudante informou que possui bolsa permanência

103.344.704-80 Deferida

103.344.784-64
Indeferido por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membros da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I). Ver subitem 7.2.1 - item 7 do Edital.
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103.344.974-18 Deferida

103.345.114-29 Deferida

103.361.444-07 Deferida

103.364.014-00

Indeferido 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., Indeferido 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., 

Indeferido 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).

103.364.674-19 Deferida

103.392.034-71 Deferida

103.423.044-10 Deferida

103.423.084-08 Deferida

103.423.494-30 Deferida

103.446.074-96
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Não apresentou documentação solicitada no Edital

103.456.584-26 Deferida

103.466.874-97 Deferida

103.469.974-10

Indeferido 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., Indeferido 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)., Indeferido 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.

103.487.974-00
Indeferido 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.

103.501.734-27 Deferida

103.508.654-93 Deferida

103.532.034-75 Deferida

103.560.304-74 Deferida

103.591.034-99 Deferida

103.595.274-26 Deferida
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103.599.714-23 Deferida

103.773.194-81 Deferida

103.787.124-38
Indeferido 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., vide item 7.2.1-3 do edital

104.027.854-01 Deferida

104.134.604-28 Deferida

104.143.914-89

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

104.507.964-08 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a. (Estudante informou que possui bolsa permanência).

104.654.654-63 Deferida

104.847.554-98 Deferida

104.945.224-02 Deferida

104.967.164-33 Deferida

104.987.794-03 Deferida

105.209.594-18 Deferida

105.230.564-43
Indeferido 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).

105.269.264-81 Deferida

105.314.034-75 Deferida

105.497.784-46 Deferida

105.623.914-01 Deferida

105.634.984-04 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

105.656.964-67 Deferida

105.717.374-63 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

105.759.004-58 Deferida

106.120.524-00 Deferida

106.197.424-37 Deferida

106.652.874-88 Deferida

106.673.804-18 Deferida

106.674.794-65
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

106.695.204-38 Deferida

106.706.794-96 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.
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107.025.424-07 Deferida

107.037.164-50 Deferida

107.098.444-25 Deferida

107.099.984-90 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

107.112.344-00 Deferida

107.149.394-98 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.

107.166.824-27 Deferida

107.206.244-52 Deferida

107.230.434-18 Deferida

107.287.864-00 Deferida

107.318.954-60 Deferida

107.338.384-99 Deferida

107.395.514-18
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

107.428.094-63 Deferida

107.432.154-51 Deferida

107.452.744-55 Deferida

107.457.514-82 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.

107.556.184-16 Deferida

107.674.824-41 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, conforme item 7 do edital

107.714.194-73

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

107.786.154-05 Deferida

107.870.504-66 Deferida

107.879.594-05
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.

107.935.284-88 Deferida

108.005.364-60 Deferida

108.028.174-67 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

108.037.944-44 Deferida

108.040.154-73 Deferida

108.066.864-05 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.A.
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108.074.594-70
Indeferido 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.

108.143.124-54 Deferida

108.167.274-90 Deferida

108.206.074-79 Deferida

108.225.824-57 Deferida

108.227.414-31 Deferida

108.266.834-60 Deferida

108.309.554-45 Deferida

108.324.294-65 Deferida

108.330.604-90 Deferida

108.349.634-42 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

108.384.604-37 Deferida

108.488.114-45 Deferida

108.488.874-25
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, conforme item 7 do edital

108.516.774-79 Deferida

108.517.564-25 Indeferido por: A Declaração de composição familiar está em desacordo com os documentos apresentados

108.521.094-40 Deferida

108.559.614-14
Indeferido: Declarou que depende economicamente de membro da família, mas não declarou renda para a mesma. Despesas não guardam 

compatibilidade com a renda declarada. Assinalou que participa de Bolsa Permanência, infringindo item 3.2.A.

108.573.454-43 Deferida

108.574.334-90 Deferida

108.584.394-76 Deferida

108.594.284-86 Deferida

108.595.324-61
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Não anexou documentos solicitados no edital.

108.599.414-77

Indeferido 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. A candidata não apresentou comprovante de renda de membro da família conforme subitem 7.2.1.3 do Edital.

108.599.454-64

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Não apresentou a documentação completa exigida. 

Apresentou apanas um verso do RG.
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108.629.394-02
Indeferido 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).

108.629.484-01 Deferida

108.634.794-30 Deferida

108.637.124-01
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.

108.641.204-43
Indeferido 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).

108.643.574-51 Deferida

108.659.654-47 Deferida

108.686.544-85 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

108.688.184-29 Deferida

108.701.504-99 Deferida

108.707.364-26
Indeferido 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.

108.731.784-32

Indeferido 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., Faltou comprovação de 

renda do pai, conforme especifica o edital. Apresentou apenas um extrato sem qualquer especificação. 

108.731.874-23 Deferida

108.747.724-78 Deferida

108.748.254-23 Deferida

108.749.444-30 Deferida

108.751.624-28 Deferida

108.763.104-12 Deferida

108.763.184-05 Deferida

108.769.164-85
Indeferido 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).

108.769.184-29 Deferida

108.783.244-61 Indeferido por: A candidata afirma participar da Bolsa Permanência, infringindo item 3.2.a.

108.783.874-63 Deferida

108.799.774-77 Deferida

108.803.074-20
Indeferido 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.

108.803.734-82 Deferida
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108.850.404-30 Deferida

108.851.064-74 Deferida

108.866.744-92 Deferida

108.868.244-86
Indeferido 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.

108.885.224-69 Deferida

108.885.554-30 Deferida

108.886.474-09 Deferida

108.888.054-11 Indeferido por: Candidato não apresentou documentação necessária para a avaliação socioeconômica, conforme item 7 do edital

108.909.414-51

Indeferido 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., Inconsistência de 

informações.

108.909.434-51 Deferida

108.984.144-23 Deferida

109.011.764-78 Deferida

109.148.424-47 Indeferido por: A candidata e a irmã apresentaram declaração de desempregado, porém informaram que recebem ajuda de terceiros.

109.291.014-05
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família)

109.328.064-65 Deferida

109.355.954-30
Indeferido 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.

109.394.401-01 Deferida

109.467.174-60
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.

109.547.184-88 Deferida

109.564.444-07 Indeferido por: A renda familiar declarada está incompatível com aquisição de imóvel, portanto, houve contradição de informações prestadas

109.612.144-14 Deferida

109.633.824-62 Deferida

109.672.024-85

Indeferido 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., Indeferido 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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109.754.064-26

Indeferido 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 apresentou 

Detalhamento de crédito do INSS de membro da família conforme item 7.2.1.3 do edital.

109.770.564-14 Deferida

109.792.334-70
Indeferido 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).

109.852.114-58 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

109.897.294-51
Indeferido 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.

109.953.344-98 Deferido

110.022.224-35 Deferida

110.024.774-25 Deferida

110.105.934-63 Deferida

110.296.154-03 Deferida

110.300.794-71
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações).

110.322.214-70 Deferida

110.346.794-81 Deferida

110.369.374-37 Deferida

110.457.374-10 Deferida

110.459.834-54 Deferida

110.763.594-26 Deferida

110.787.354-17 Deferida

110.799.174-97 Deferida

110.896.004-96 Deferida

110.901.614-09 Deferida

110.944.594-61

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

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

110.951.774-27
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações).

111.141.334-77 Deferida
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111.150.304-42 Deferida

111.162.374-07 Deferida

111.242.834-80 Deferida

111.450.229-30 Deferida

111.477.624-77 Indeferido: o candidato não está matriculado. Só realizou a pré-matrícula e informou que ingressa no período 2016/2, infringindo item 1.5 do edital.

111.490.804-50
Indeferido 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).

111.512.704-74 Deferida

111.519.104-73

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

111.534.204-57
Indeferido:  O candidato apresentou declaração afirmando que depende economicamente dos pais, contudo não apresentou comprovante de renda nem 

qualquer outra documentação referente ao genitor. Vide item 7.2.1.6 do edital

111.547.164-78 Deferida

111.564.804-77 Deferida

111.565.504-32 Deferida

111.595.334-66

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferido 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., O candidato não apresentou declaração de recebimento de pensão alimentícia ou auxílio financeiro de terceiros (anexo IV 

do edital)

111.682.434-59 Deferida
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111.730.894-46

Indeferido por: A candidata apresentou declaração de desempregado dela própria e da irmã incompleta (cortada sem assinatura) onde afirma que 

recebe auxílio financeiro, ver item 7.2 do Edital. Na composição familiar  faltou colocar todos os membros da família, uma vez que citou  receber  Bolsa 

Família. 

111.738.524-84 Deferida

111.749.764-03 Deferida

111.838.934-42 Deferida

111.891.474-08

Indeferido 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., Não apresentou contra-cheque, apenas a certidão de 

vínculo.

111.932.544-77 Deferida

111.990.444-74 Deferida

112.032.724-56 Deferida

112.078.644-47 Deferida

112.432.204-30 Deferido

112.479.314-39

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

112.555.484-36 Deferida

112.688.144-90 Deferida

112.775.684-21 Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a.

112.835.514-03 Deferida

112.889.624-95 Deferida

113.006.214-78

Indeferido 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.

113.014.264-74 Deferida

113.021.034-07 Deferida

113.023.474-62 Deferida

113.097.654-80 Deferida

113.177.984-30 Deferida

113.184.794-60 Deferida

113.191.014-10 Deferida

113.231.624-37 Deferida

113.233.894-82 Indeferido por: O candidato afirma que já está inserido na Bolsa Permanência. 
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113.253.294-95 Deferida

113.259.034-50 Deferida

113.285.064-95 Deferida

113.300.204-80 Deferida

113.333.884-46 Deferida

113.408.284-30
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), A candidata não apresentou(enviou) a documentação solicitada no edital - item 7, enviou apenas cópia dos documentos pessoais. 

113.468.054-66
Indeferido 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).

113.495.134-58
Indeferido 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).

113.522.824-88 Deferida

113.555.034-42 Deferida

113.601.344-09 Deferida

113.760.694-07
Indeferido 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).

113.822.084-13
Indeferido 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)., Audrey Morgana Castro e Marcos Davi Castro - Declaração desempregado 

113.841.474-38

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Não apresentou comprov de comp 

familiar e declar de renda incompleto.

113.883.434-36 Deferida

113.927.054-01 Deferida

114.257.664-71 Deferida

114.353.814-59 Indeferido por: Não apresentou a documentação solicitada no item 7 do edital

114.471.554-75

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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.

114.562.514-22 Deferido
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114.565.344-83

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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)., Indeferido 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., 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).

114.643.414-60 Deferida

114.712.854-56 Deferida

114.789.244-03 Deferida

114.966.874-18

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., Não apresentou documentação solicitada no Edital. 

Anexou apenas conta de água e informou que finalizou ou está cursando outro curso superior, infringindo o item 3.1c do edital.

115.058.614-11 Deferida

115.085.084-10 Deferida

115.145.754-00 Deferida

115.312.444-08 Deferida

115.340.324-28 Deferida

115.381.584-26 Deferida

115.442.354-96 Deferida

115.488.124-55 Deferida

115.766.374-50 Deferida

115.782.844-22 Deferido

115.940.564-63

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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., Indeferido por: O candidato não 

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

apresentou apenas foto 3X4 e comprovante do Programa Bolsa Família
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115.944.924-41 Deferida

116.056.254-77
Indeferido por: O candidato recebe bolsa de outra natureza, infringindo item 3.2.a., O candidato afirma está inserido em  atividade acadêmica 

remunerada. 

116.158.074-38 Deferida

116.436.384-08 Deferida

116.566.234-55 Deferida

116.791.834-78

Indeferido 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., Indeferido 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.

117.036.074-22 Deferida

117.173.284-82 Deferida

117.412.774-00 Deferida

117.485.124-47

Indeferido 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.

117.488.484-37

Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), Indeferido 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.

117.506.944-25 Deferida

117.512.964-07 Deferida

117.581.054-10 Deferida

117.592.314-10 Deferida

117.653.814-44 Deferida

117.681.594-67 Deferida

117.722.194-28 Deferida

117.957.554-74 Deferida

117.993.204-80 Deferido

118.028.624-39 Deferida

118.072.134-98 Deferida

118.084.004-61 Deferida

118.192.234-85
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.
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118.242.704-96 Deferida

118.473.964-10 Deferida

118.493.884-90 Deferida

119.313.847-70 Deferida

119.422.094-01 Deferida

119.494.966-51 Deferida

119.604.354-00 Deferida

119.713.154-00 Deferida

119.973.744-55 Deferida

119.996.384-41 Deferida

120.195.394-46 Deferida

120.305.784-95 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

120.362.524-35

Indeferido 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., Indeferido 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., 

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

120.685.854-05 Deferida

120.806.644-76 Deferida

120.822.804-89
Indeferido 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).  Declaração Desempregado de : Leidjane Maria do Nascimento. 

121.197.704-84
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.

121.345.494-83 Deferido

121.411.054-12 Deferida

121.446.174-30 Deferida

121.465.394-45 Deferida
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121.478.704-55 Deferida

121.527.794-60 Deferida

121.544.054-52 Deferida

121.598.584-39
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), A Candidata não apresentou a documentação solicitada no Edital - ver item 7

121.609.584-17 Deferida

121.635.244-50 Deferida

121.709.464-46 Deferida

122.548.234-85 Deferida

122.962.464-35 Deferida

123.176.444-93 Deferida

124.344.434-78

Indeferido 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., Maria de Lourdes da Conceição - vide item 7.2.1 

subitem III.3 do edital

125.193.984-85 Deferida

126.098.934-85

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

126.149.914-06

Indeferido 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 declarou auxílio 

financeiro dos pais que moram no interior. Vide item 7.2.1.6 do edital.

126.234.174-40 Deferida

126.364.174-19 Deferida

126.653.674-40 Deferida

126.690.014-40

Indeferido 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., O candidato não apresentou declaração de auxílio financeiro de terceiros, conforme 

item 7.2.1 do edital

126.767.444-02 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

126.794.284-39 Deferida

159.031.867-69
Indeferido 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.

229.929.238-18
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (Anexo I), comprometendo cálculo de renda per capita familiar (Renda por pessoas 

da família), O candidato não apresentou documentação solicitada no Edital (item 7)
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233.591.678-56 Deferida

285.527.094-49
Indeferido 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).

313.399.358-56
Indeferido 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).

323.533.158-10

Indeferido 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.

341.637.898-98 Deferida

385.695.928-92 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.

400.803.128-61
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.

400.922.068-67 Deferida

407.370.628-43

Indeferido: 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), contracheques apresentados não constam valor toral do salário, 

apenas adiantamentos – vide subitem 7.2.1 do edital.

411.048.188-09 Deferida

421.652.178-90 Deferida

422.965.888-59 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.

426.480.468-01 Deferida

434.296.318-31 Deferida

440.470.928-51 Deferida

442.556.268-20

Indeferido 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)., Indeferido 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.

443.467.998-84 Deferida

446.024.288-51 Indeferido por: As despesas não guardam proroporcionalidade com a renda declarada.

446.903.608-04 Deferida

456.758.878-90 Deferida

480.877.918-86 Deferida

510.436.961-72 Deferida
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604.885.814-00
Indeferido 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).

636.205.884-49
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.

655.666.304-54 Indeferido por: O candidato não apresentou documentação solicitada no Edital (item 7)

698.195.131-20 Deferida

701.776.174-03 Deferida

703.668.754-18 Deferida

703.783.744-00 Deferida

708.140.072-87 Deferida

855.529.415-00 Deferida

865.722.254-41 Deferida

889.461.504-91
Indeferido 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.

903.115.314-15
Indeferido por: De acordo com o Curso, o candidato possui perfil para o Programa Bolsa Permanência do MEC se estiver em conformidade com os 

critérios socioeconômicos (procurar a GAE/PROEST para orientações)

926.095.114-34

Indeferido por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio e de membro da família, em que comunica rendimento não 

declarado em formulário específico (anexo IV) configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por 

pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital. 
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