
CPF STATUS

014.515.844-66 Deferida

020.509.221-75 Indeferido por: O candidato ainda não possui matrícula regular na universidade (ingressará em 2016.1), infringindo o item 1.5 do edital.

024.967.814-40 Deferida

025.186.404-95 Deferida

032.545.515-59

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.

039.333.924-62 Deferida

050.187.875-03 Deferida

050.692.404-12 Indeferido:Candidato não tem matrícula ativa em curso de graduação - trancou matrícula.

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).

058.485.596-60 Deferida

058.995.514-45

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 candidata não apresentou 

TERMO DE COMPROMISSO - PROGRAMA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - RUA (ANEXO VII do edital).

060.283.334-50 Deferida

060.338.935-06 Deferida

063.021.085-35 Deferida

063.278.993-07 Deferida

064.633.724-63 Deferida

067.712.005-23 Deferida

069.228.625-03
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).

070.373.344-30 Deferida

073.320.804-51 Deferida

075.332.424-59

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 

comprovação de renda da mãe, funcionária pública conforme solicita o edital.

078.824.315-24
Indeferido por: O candidato não apresentou comprovantes de renda ou declaração de desempregado, dele próprio e dos membros de sua família.

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)

084.868.744-24 Deferida
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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., O candidato apresentou 

declaração de desempregado (anexo V) dele próprio e de membro da família, em que comunicam que exercem 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 7.2.1.2 do Edital.

088.592.434-75 Indeferido por: Arquivo não visualizável

089.677.744-86 Deferida

090.979.064-74
Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital, apresentou apenas 

comprovante de matrícula do período 2015.1.

091.324.854-17 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

093.073.534-09 Deferida

093.924.574-48 Indeferido por: A candidata não possui matrícula ativa (vide item 1.5 do edital)

093.965.874-78 Deferida

094.814.124-74 Deferida

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

095.396.874-03 Indeferido por: Candidata já contemplada no programa.

095.562.044-90 Deferida

095.813.614-99

Indeferido por: O candidato apresentou declaração de desemprego da irmã em que esta informa se manter economicamente dos “pais”, mas a genitora 

não foi declarada no formulário de composição familiar (mesmo que esta não resida com a declarante, não foi apresentada declaração de pensão 

alimentícia ou auxílio financeiro de terceiros, vide item 7.2.1.6 do edital) comprometendo cálculo da renda per capita familiar – renda por pessoa da 

família.

095.818.834-36 Indeferido por: O candidato não apresentou a documentação necessária para a avaliação socioeconômica, item 7 do edital.

097.470.484-93

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)., Candidato apresentou documentos ilegíveis

098.249.084-47 Deferida

098.267.804-56 Deferida

100.581.594-10 Deferida

100.878.124-01 Deferida

101.632.864-85
Indeferido por: O candidatonão apresentou termo de compromisso do programa residência universitária e não atende aos critérios para moradia 

estudantil (vide item 2.4 do edital)
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103.033.574-52 Deferida

103.433.444-16 Deferida

103.444.444-14 Deferida

103.597.854-76 Deferida

104.027.854-01 Deferida

104.993.174-24 Deferida

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

107.025.424-07 Deferida

107.166.804-83 Deferida

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

107.923.054-85 Deferida

109.216.006-07 Deferida

109.308.074-48
Indeferido por: Comprovação de renda ilegível. A candidata não apresentou cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio e comprovação de participação 

de um de seus membros da família no Programa Bolsa Família.

109.394.401-01 Deferida

110.024.774-25 Deferida

110.369.374-37 Deferida

111.295.714-67 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.

111.624.694-55 Deferida

111.633.034-29 Indeferido por: A candidata apresentou declaração de renda inválida, pois foi preenchida após a digitalização de maneira eletrônica.

111.990.444-74 Deferida

112.032.724-56 Deferida

113.023.474-62 Deferida

113.522.824-88 Deferida

114.562.514-22 Deferido

115.944.924-41 Deferida

116.056.254-77 Deferida

117.592.314-10 Deferida

118.242.704-96 Deferida

118.473.964-10 Deferida

119.313.847-70 Deferida

121.027.134-66 Indeferido por: Nenhum documento em anexo.
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357.422.948-83 Deferida

400.922.068-67 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.

456.758.878-90 Deferida

480.877.918-86 Deferida
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