Alunos Indeferidos - 2º Período / 2017
Matrícula

Curso

Parecer

1

2010100736 Fisioterapia

Deferido com base edital 08/2016 PROAECI

2

2011100691 Educação Física - Bacharelado

Indeferido por não apresentar os documentos solicitados na pendência
94.2)

3

2011101940 Engenharia de Petróleo - São Mateus

"Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI". Indeferido Auxilio moradia prazo expirado.
Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.

4

2011101997 Engenharia de Produção - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 5.1 do Edital nº5/2017 da Proaeci.

5

2011102041 Engenharia Química - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

6

2011202581 Ciências Biológicas

indeferido por entregar doc. incompleta 4.7.2 edital 04/16 Proaeci (
declaração de não exercício de atividade remunerada de Vitor e Thamara)

7

2011202601 Ciências Biológicas

8

2011204188 Matemática - Licenciatura - Alegre

Indeferido com base no item 4.2 do edital 05/201
Em razão da necessidade de manter a compatibilidade de informações
junto ao seu cadastro na assistência estudantil é necessário que apresente
as documentações de Renda da família, bem como a declaração de IR da
empresa Contagre, conforme já solicitado desde o recadastro de 2016/02.
Serão necessários outros documentos complementares como: Declaração
do contador da empresa

9

2012101606 Gemologia

Indeferido para auxílio transporte conforme item 4.5 do edital nº 06/2015.

10

2012101698 História - Vespertino

Indeferido. Ausência do contracheque referente ao estágio na Garoto
(maio, junho e julho 2017) (item 12.1) e extratos da conta em que recebia o
estágio (5.9.1.2).

11

2012202513 Engenharia Elétrica

Indeferido: Ausência dos seguintes documentos: - Hudson: extrato da conta
poupança Banco do Brasil (5.9.1.2); declaração sobre movimentação
bancária 12.1; documentação civil e de renda da família de origem (5.8 e
5.9).

12

2012204003 Geologia - Alegre

Indeferido de acordo com item 4.2 do edital. Dados inconsistentes.

13

2012204211 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido Conforme item 4.2 do edital 05/2017.
Apresentou documentos que demonstram incompatibilidade.

14

2012204524 Matemática - Licenciatura - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

15

2013100124 Filosofia - Licenciatura - Noturno

Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

16

2013101212 Terapia Ocupacional

Não apresentou documentação conforme itens 5.9.6.2 e 5.9.6.3 da pessoa
jurídica 24989115000119 de titularidade do companheiro, que consta ativa
no site da Receita Federal e da Junta Comercial

17

2013101730 Odontologia

Não apresentação da seguinte documentação necessária a análise de
renda:
Irmão e mãe: cópia dos extratos bancários dos meses de maio, junho e
julho de 2017 ou declaração de não posse.
Pai: Não justifica para os créditos (que não os proventos da atividade
remunerada declarada) de valor total de R$ 11100, 00.

18

2013101817 Medicina Veterinária - Alegre

Indeferido por não apresentar documentação referente ao item 5.9.6 do
edital (autônomo com CNPJ), dos pais.

19

2013202281 Arquitetura e Urbanismo

Renda per capita Reserva de vagas (item 4.1.6) entre 1 e 1,5 salário
mínimo.

Realizada a atualização do cadastro no PROAES 2015/1.

Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.
07/03/2016 - Alterado desconto do RU para 100% a partir do protocolado
23068.735411/2015-25. Fernanda Meneghini Machado (CRESS 3557).
20

2013202474 Ciências Contábeis

Indeferido com base no item 4.2 do edital (não atendimento à convocação e
movimentação bancária incompatível com a renda declarada). Não
apresentação dos seguintes documentos do companheiro: cópia da carteira
de trabalho (item 5.9.1), termo de rescisão de contrato (item 12.1),
informações sobre seguro desemprego (item 12.1), Imposto de renda 2017
(item 12.1).

21

2013202586 Ciências Econômicas - Bacharelado

Análise de renda considerada: Reserva de Vagas, conforme item 4.1.6 do
edital 06/2013.
-Realizou atualização de cadastro no PROAES- UFES conforme Edital
014/2014 PROAECI UFES.

22

2013202903 Odontologia

Incompatibilidade da movimentação dos extratos bancários e dos gastos

Matrícula

Curso

Parecer
mensais com a renda familiar declarada e com renda per capita de até 1,5
salários mínimos (renda prevista em edital).
Indeferida para auxílio moradia visto que o grupo familiareside na Grande
Vitória.

23

2013202956 Enfermagem e Obstetricia

24

2013203014 Música - Bacharelado

Indeferido pela ausência dos seguintes documentos: Estudante- extrato de
conta de junho/2017 (5.9.1.2) ; documentos comprobatórios de rendimentos
referentes ao CNPJ 08.087.291-0001-09 (5.9.6) / Pai - extrato de julho/2017
(5.9.1.2) extrato de conta pessoal (5.9.1.2) e declaração de IRPF 2017
original (5.9.1.6) / Mãe - Declaração de IRPF/2017 original e com recibo
(5.9.6.2) e extrato de toda e qualquer conta bancária (12.1).

25

2013203312 Fonoaudiologia

Renda per capita da Reserva de Vagas até 0,5 salário mínimo (item 4.1.6).
-Atualizou cadastro no PROAES-UFES conforme Edital 014/2014
PROAECI/UFES.

26

2013203560 Terapia Ocupacional

27

2013203941 Física - Licenciatura - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

28

2014100990 Medicina

O estudante não apresentou as seguintes documentações, necessárias a
análise de renda:
Mãe: Extratos bancários de maio, junho e julho de 2017 da conta onde
recebe a restituição de imposto de renda
Tia: Não apresentação de comprovante de residência, datados de um dos
meses de referência do edital (maio, junho ou julho de 2017)

29

2014101111 Odontologia

Renda per capita acima 1,5 salário mínimos

30

2014101286 Serviço Social

- Deferido, pois apresentou o Termo de Regularidade socioeconômica e
acadêmica referente a 2015/1.

31

2014101497 Filosofia - Bacharelado - Noturno

Deferido (a), visto que a documentação apresentada pelo candidato (a) está
em consonância com as normas do edital para fins de cadastro no
Programa de Assistência Estudantil.

32

2014101661 Engenharia de Alimentos - Alegre

Indeferido conforme 4.2 do edital 05/2017.
Não apresentou documentação da empresa de Manoel Eduardo Sabino de
Oliveira
CNPJ: 20.485.366/0001-05
Razão social: Manoel Eduardo Sabino de Oliveira.
Localizada em: R Benedito Rodrigues Da Silva, 56, Bairro Parana, Jeronimo
Monteiro, ES, CEP 29550-000, Brasil.

33

2014101765 Geologia - Alegre

Indeferido conforme item 4.2 do edital 05/2017.
Conforme solicitação do Recadastro 2016/02, o estudante deve apresentar
documentação referente a renda de todos os familiares.

34

2014101935 Engenharia de Petróleo - São Mateus

Desligamento do PROAES em atendimento a solicitação da estudante
(protocolado nº23068.747867/2017-08).

35

2014102376 Ciências Contábeis - Vespertino

Indeferido em função da não possibilidade de acumular Bolsa Promisaes e
recursos do Programa de Assistência Estudantil - PROAES (Portaria
1.972/2015 - PROAECI, art. 5º, parágrafo único, letra "a").

36

2014202239 Gemologia

Deferido (a) visto que a documentação apresentada está em consonância
com as normas do edital 011/2014 para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.
Deferido com base no item 5.10 do edital 11/2014 - PROAES/UFES.

37

2014202525 Arquivologia - Noturno

Em análise - Procurar PROAECI para atendimento social.

38

2014202562 Arquivologia - Noturno

Deferido, visto que a documentação apresentada pelo(a) candidato(a) está
em consonância com as normas do edital EDITAL Nº 011/2014-PROAECIUFES.

39

2014202826 Ciências Econômicas - Bacharelado

Indeferido por ausência dos seguintes documentos: -padastro: extratos
bancários (5.9.1.2); -mãe: contracheques de maio, junho e julho de 2017
(5.9.2.1); extrato de conta poupança (5.9.1.2).

40

2014202980 Engenharia Elétrica

Indeferido; ausência dos documentos de renda e civil da mãe (12.1)

41

2014202982 Engenharia Elétrica

Indeferido para auxílio moradia por não atender aos critérios estabelecidos
no item 2.2 do Edital nº 01/2017.

42

2014203099 Geografia - Noturno

Indeferido por ausência dos seguintes documentos: ausência do extrato
bancário de maio da estudante (5.9.1.2) ; extrato da conta em que recebe
salário (mãe - 5.9.1.2); comprovante de residência em nome do pai no novo
endereço (12.1).

43

2014204297 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Indeferido com base no edital 05/2017.
4.2. Terá seu pedido indeferido, o(a) estudante que apresentar documentos
que demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes
para a análise socioeconômica

44

2014204593 Engenharia Elétrica

Ausência dos documentos do grupo familiar (12.1; 5.8; 5.9)

45

2014205263 Matemática

Deferido conforme Edital nº 01/2017.

Matrícula

Curso

Parecer

46

2014205289 Arquivologia - Noturno

Ausência dos extratos bancários da conta em que recebe o estágio (5.9.1.2)
; cópia das páginas 7,8 e 9 da carteira de trabalho (5.9.1.1) e documentos
de renda e civil da mãe (5.8 e 5.9).

47

2015100145 Artes Plásticas

Deferido com base no Edital 06/2015 PROAECI.

48

2015100298 Ciências Econômicas - Bacharelado

Deferido conforme Edital Proaeci nº 06/2015

49

2015100312 Ciências Econômicas - Bacharelado

Não atendimento à convocação (item 4.2). Não comprovação de renda de
autônomo com CNPJ da mãe (item 5.9.6).

50

2015100384 Ciências Sociais - Vespertino

Não atendimento à convocação para apresentação de documentos
pendentes (item 4.2); não apresentação dos seguintes documentos da mãe:
página do último contrato de trabalho e subsequente em branco da carteira
(item 5.9.1.1), Declaração de rendimentos (item 5.9.7.2) e extratos
bancários (item 5.9.1.2).

51

2015100705 Engenharia Mecânica

Indeferido em função da existência de incompatibilidades e informações
inconsistentes em relação à renda familiar (item 4.2): não apresentação dos
documentos relativos aos demais CNPJ ativos de membros do grupo
familiar (do pai e da mãe); movimentação bancária da estudante e do pai
incompatíveis com a renda declarada; imposto de renda do pai apresenta
bens patrimoniais incompatíveis com a renda declarada; existência de
rendimentos de aluguéis no Imposto de Renda não informados no presente
processo; não apresentação dos extratos bancários do pai do Banco do
Brasil (item 5.9.1.2); não apresentação de rendimentos advindos das
propriedades urbanas; não apresentação de informações referentes à
rendimentos advindos das propriedades e rurais (produção agrícola).

52

2015100712 Engenharia Mecânica

Conforme item 4.3, não atendeu à convocação da equipe.

53

2015100790 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura

Deferido conforme Edital Proaeci nº 06/2015

54

2015100864 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino

Em análise - Procurar a PROAECI para agendar atendimento Social

55

2015101038 Química - Bacharelado

Indeferido por nao apresentar documentação solicitada

56

2015101116 Fonoaudiologia

A estudante não apresentou os contracheques de maio, junho e julho de
2017 referentes aos vínculo empregatício da mãe com a prefeitura
municipal de Santa Teresa, o que impossibilitou o calculo do rendimento
bruto desse provento.
Nos extratos da conta poupança do pai, referente ao mês de julho de 2017 ,
incompatíveis com a renda declarada.

57

2015101285 Odontologia

Indeferida. A partir das DIRPF 2017 apresentadas foi possível identificar
que a renda per capita da estudante pode ser maior que a renda
identificada no CAD único apresentado como comprovação de renda.

58

2015101397 Serviço Social

- Renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.909,81) não atende ao critério constante no item 3.4 do edital.
- Não apresentação dos extratos bancários conta poupança Santander da
estudante (descumprimento do item 5.9.1.2 do edital.

59

2015101529 Engenharia de Petróleo - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

60

2015105710 Geologia - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do Edital. Documentação insuficiente
para análise. Faltam os contracheques da mãe referente ao vínculo com o
Município de Governador Valadares.

61

2015105724 Engenharia de Alimentos - Alegre

62

2015105760 História - Vespertino

63

2015105951 Matemática Industrial

64

2015106066 Enfermagem - São Mateus

Deferido
Deferido Conforme Edital 08/16 Proaeci

65

2015106082 Engenharia Florestal - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do Edital. Faltam documentos
referentes ao item 5.9.6 (autônomo com CNPJ) dos pais e comprovante de
residência em nome da mãe.

66

2015106084 Engenharia Florestal - Alegre

Conforme item 4.3, apresentou documentos insuficientes para análise.

67

2015106115 Engenharia Florestal - Alegre

68

2015106180 Pedagogia - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

69

2015206489 Cinema e Audiovisual

01/04/2016 - Estudante foi autorizado a receber auxílio moradia por
apresentar condição específica, de acordo com protocolado
23068.718906/2016-71. Fernanda Meneghini Machado. CRESS 3557.

70

2015206535 Direito

16/05/2016 - Estudante realizou atualização cadastral, passando a ter
direito a 100% de desconto no Restaurante Universitário (Protocolo:
23068.725488/2016-78) Fernanda Meneghini Machado CRESS 17/3557

71

2015206708 Engenharia Elétrica

Indeferido por ausência dos extratos da conta poupança do pai (5.9.1.2) e
ausência de extratos da mãe (5.9.1.2)

72

2015206720 Engenharia Elétrica

73

2015206769 Engenharia Mecânica

Deferido com base no Edital 06/2015 PROAECI.

Matrícula

Curso

Parecer

74

2015206986 Arquitetura e Urbanismo

75

2015207131 Química - Licenciatura - São Mateus

76

2015207198 Odontologia

77

2015207354 Ciências Sociais - Noturno

Indeferido. Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos
(item 3.4 ). Incompatibilidade entre a renda declarada e a documentação
apresentada (4.2)

78

2015207437 Farmácia - Bacharelado - Alegre

Trancamento de curso.

79

2015207506 Design

Indeferido considerando incompatibilidade nas informações prestadas (item
4.2) e ausência de documentos obrigatórios necessários à conclusão da
análise (item 3.2).
Pai: ausência dos extratos bancários conta poupança Banco do Brasil e
extrato de julho da conta corrente (item 5.9.1.2), informações insuficientes
acerca da atividade de autônomo - natureza da atividade, possíveis
vínculos com pessoa jurídica, notas fiscais ou recibos de pagamento de
autônomo (item 12.1).
Mãe: Não apresentação de informações da renda advinda do CNPJ
127403682/0001-30, bem como apresentação de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e/ou ficha financeira da empresa (item 5.9.6), não
apresentação dos extratos bancários das contas que possui, incluindo da
Caixa - Ag. 3025.
Estudante: Ausência de extratos bancários conta B. do Brasil - Ag. 083-3
(item 5.9.1.2).
Irmão: Ausência dos extratos bancários Santander - Ag. 3346.

80

2015207507 Design

Indeferido por incompatibilidade de informações (item 4.2) e ausência dos
seguintes documentos (item 3.2) PAI - ausência do extrato bancário da
conta corrente de julho/2017 (5.9.1.2); extratos da conta poupança do
B.Brasil (5.9.1.2) e ausência de informações referentes a atividade de
vendas, notas fiscais ou RPA entre outros (12.1) / MÃE: não apresentou
informações de renda advinda do CNJP 27.403.682/0001-30, bem como
IRPJ e ou ficha financeira (5.9.6); ausência dos extratos bancários da conta
da Caixa ag, 3025 (5.9.1.2) / IRMÃO: ausência dos extratos bancários do B
Brasil ag 0083-3 (5.9.1.2) / ESTUDANTE: ausência dos extratos bancários
do Santander ag 3346 (5.9.1.2).

81

2015207978 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Desligado.

82

2016100270 Arquivologia - Noturno

83

2016100418 Gemologia

84

2016100773 Ciências Sociais - Vespertino

85

2016100890 Terapia Ocupacional

86

2016101099 Artes Plásticas

87

2016101112 Artes Plásticas

88

2016101607 Farmácia

89

2016101754 Fisioterapia

90

2016102075 Educação Física - Bacharelado

91

2016102127 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino

92

2016102728 Engenharia Florestal - Alegre

93

2016102751 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre

94

2016102829 Geologia - Alegre

95

2016102865 Medicina Veterinária - Alegre

96

2016102868 Medicina Veterinária - Alegre

97

2016103019 Engenharia da Computação - São Mateus

98

2016103133 Matemática Industrial

Deferido conforme regras estabelecidas no Edital nº 04/16
Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

Indeferido por ausência dos documentos comprobatório de renda referente
ao CNPJ 08.413.380/0001-06 em nome da estudante; ausência dos
documentos comprobatório de renda referente ao CNPJ 05.257.577/000185 em nome da mão e do pai; e declaração de IRPF 2017 em nome da mãe
da estudante.

A carteira de trabalho do padrasto da estudante possui um vínculo em
aberto. No intuito de esclarecer a situação foi solicitada a apresentação dos
contracheques de maio, junho e julho de 2017, no caso de existência de um
vínculo empregatício ou a cópia do extrato previdenciários contendo os
últimos três vínculos. Como não houve a apresentação da documentação,
não possível constatar a situação laboral do padrasto inviabilizando o
cálculo da renda per capita familiar

Indeferido de acordo com item 4.2 do edital. Documentação insuficiente
para análise. Falta contrato de locação de Alegre e documentação civil e de
renda da avó e um comprovante de residência em nome dela.

Indeferido por não atendimento ao item 5.9.9.2 do edital. Os contratos de
locação apresentados não possuem registro em cartório.

Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital. Documentos apresentados
demonstram incompatibilidade.

Indeferido conforme item 4.3, documentação apresentada insuficiente para
análise.
Deferida em 20/10/16 , conforme orientação da DAE/PROAECI através de

Matrícula

Curso

Parecer
email em 19/10/16.

99

2016103154 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

100

2016103299 Engenharia da Computação - São Mateus

Deferido conforme regras estabelecidas no Edital nº 04/16

101

2016103367 Pedagogia - São Mateus

Deferido Conforme Edital 08/16 Proaeci.
Deferido conforme regras estabelecidas no Edital nº 04/16
Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.
102

2016103388 Pedagogia - São Mateus

Deferido conforme Edital 04/16 -Proaeci
Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

103

2016103551 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

104

2016103564 Zootecnia - Alegre

105

2016200370 Fonoaudiologia

106

2016200436 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno

107

2016200745 Pedagogia - Licenciatura - Matutino

Indeferido por renda superior ( 3.4) e não apresentação de documentos
sobre situação de renda do pai (4.2).

108

2016200839 Ciências Sociais - Noturno

Não apresentação do extrato bancário de maio/2017 do irmão (item
5.9.1.2).

109

2016201090 Artes Plásticas

110

2016201299 Engenharia de Produção

111

2016201408 Engenharia Elétrica

112

2016201498 Cinema e Audiovisual

113

2016201508 Engenharia Mecânica

114

2016201996 Engenharia Ambiental

Indeferido. Verifica-se a necessidade de comprovação civil e de renda da
mãe do estudante a partir da explicação apresentada sobre a vinculação
com a familiar (5.8 e 5.9).

115

2016202013 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura

Ausência dos documentos de renda e civil da mãe da estudante
considerando vínculos (5.8 e 5.9) Ausência de documento legal de guarda
(12.1).

116

2016202187 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Noturno

117

2016202210 Medicina

Indeferida. Renda per capita acima de 1,5 salários mínimos

118

2016202278 Enfermagem e Obstetricia

Indeferida por apresentar renda per capita acima de 1,5 salários mínimos.
Além disso não ficou claro, pela documentação apresentada se o pai da
estudante recebe algum tipo de provento, mesmo que informal para
administrar a fazenda onde reside, do qual não é proprietário.

119

2016202423 Nutrição

Não entregou documentação conforme item 5.9.9.1 do edital que
abrangesse o período de maio, junho e julho de 2017, necessário a
comprovação de renda proveniente de aluguel.

120

2016202448 Nutrição

Renda per capita acima de 1,5 salários-mínimos, mesmo considerando no
cálculo de renda os meses de janeiro a julho de 2017

121

2016202561 Odontologia

A estudante não apresentou as seguintes documentações, necessárias a
análise de renda:
Pai: Extratos bancários referentes aos meses de maio, junho e julho de
2017 - conta indicada na DIRPF 2017 para restituição;
Irmão: Declarou não exercer nenhuma atividade remunerada, contudo nos
extratos bancários apresentados foram identificados créditos que não foram
justificados.

122

2016203069 História - Noturno

Não atendimento à convocação (item 4.2). Não apresentação dos seguintes
documentos da mãe: Imposto de renda pessoa física declaração original e
não retificada (12.1), extrato do pagamento do benefício previdenciário
(5.9.3.1), Declaração de Não exercício de atividade remunerada (12.1),
extratos bancários conta corrente e poupança (5.9.1.2). Não apresentação
dos seguintes documentos do estudante: extratos bancários da conta
poupança Bradesco (item 5.9.10.2) e não apresentação da declaração de
não exercício de atividade remunerada (item 5.9.10.1).

123

2016203474 Serviço Social

124

2016203744 Química - Licenciatura - São Mateus

125

2016203764 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus

126

2016203928 Lic. Educação do Campo - Linguagens - CE

127

2016203938 Física - Licenciatura - São Mateus

128

2016204060 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre

129

2016204151 Química - Licenciatura - Alegre

Movimentação bancária familiar incompatível com renda declarada.

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

Matrícula

Curso

Parecer

130

2016204172 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

131

2016204301 Matemática - Licenciatura - Alegre

132

2016204315 Física - Licenciatura - Alegre

133

2016204331 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

134

2017100048 Administração - Diurno

135

2017100079 Arquivologia

Indeferido por ausência de documentos do grupo familiar. (Item 5.9)

136

2017100108 Artes Plásticas

Indeferido por ausência dos documentos do pai: da cópia da carteira de
trabalho nº 662328 MG (5.9.1.1), ausência dos documentos referentes ao
CNPJ 25.367.714/001-63, ausência do contracheque referente ao
recebimendo da Lena LTDA (12.1); Ausência dos seguintes documentos da
mãe: contracheque de vínculo com escola "sonho encantado" (5.4.2.1) e
extrato da conta da mãe em que recebe salário (12.1).

137

2017100172 Ciências Biológicas

138

2017100184 Biblioteconomia

indeferido por falta de documentação conforme edital 05/2017

139

2017100324 Ciências Sociais - Vespertino

Indeferida. Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos
(item 3.4).

140

2017100513 Engenharia Civil

Renda superior a 1,5 salário mínimo (item 3.4 do edital); movimentação
bancária da mãe incompatível com a renda declarada (entradas em maio:
R$ 1.317,00 e junho: R$ 32.652,00 (item 4.2); não apresentação do extrato
de julho/17 da mãe (item 5.9.6.5); apresentação do extrato de julho/17 do
estudante incompleta (cópia cortada); não apresentação dos extratos
bancários da conta poupança do estudante (item 5.9.2.3).

141

2017100548 Engenharia da Computação

142

2017100764 Filosofia - Licenciatura - Noturno

143

2017100786 Gemologia

144

2017100852 Filosofia - Licenciatura - Noturno

Não apresentou o extrato bancário do mês de maio de 2017 de seu pai
(pois está cortado) (Caixa Econômica Federal) (item 5.9.2.3).
A mãe da estudante não explicou o valor que possui em sua conta bancária
do Bradesco (item 12.1)

145

2017100906 Estatística

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos. Item 3.4 do
Edital 05/2017.

146

2017100941 Gemologia

indeferido por faltar documentação que não foi apresentada após
solicitação

147

2017101001 Farmácia

148

2017101024 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino

Não atendimento à convocação para apresentação de documentação
adicional (item 4.2 Edital 05/2017), a saber: 1- extratos bancários da conta
BB ag 4629-9, no. 40.784-4, referentes aos meses maio, junho e julho (item
5.9.1.2); 2- explicar a proveniência do pagamento de aluguel incompatível
com renda declarada (item 12.1).

149

2017101118 Odontologia

Indeferida por não apresentar os extratos bancários de maio, junho e julho
de 2017 referentes a pessoa jurídica 10886895000167

150

2017101200 Serviço Social

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos (item 3.4 do
Edital 05/2017)

151

2017101281 Psicologia

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos.

152

2017101301 Química - Bacharelado

153

2017101345 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura

154

2017101363 Química - Bacharelado

155

2017101396 Biblioteconomia

Não atendimento à convocação (item 4.2). Não apresentação dos
documentos referentes ao auxílio moradia (item5.6 e subitens); não
apresentação dos extratos da conta SICOOB dos pais de maio (
item5.9.1.2); não apresentação da cópia do ITR (item 5.9.8.2). não
apresentação das notas fiscais de venda de produtos agrícolas ( item
5.9.8.3); não apresentação da declaração de aptidão ao PRONAF (item
5.9.8.4); não apresentação da declaração do sindicato (item 5.9.8.5); Não
apresentação dos seguintes documentos do irmão: extrato maio ( item
5.9.1.2); não comprovação de renda referente ao líquido de vencimentos
constante no extrato bancário ( item5.9.2); não apresentação de cópia do
último contrato de trabalho e subsequente em branco da carteira (item
5.9.1.1); não apresentação das páginas 10 e 11 da carteira de trabalho
(item 12.1); não apresentação da cópia do CPF (item 5.8.9).

156

2017101403 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno

Não atendimento à convocação (item 4.2). Não apresentação da
comprovação de renda dos pais referente ao CNPJ ativo (item 5.9).

157

2017101429 Arquitetura e Urbanismo

Ausência de documentos explicando movimentação bancária (estudante)
item 12.1; Pai - ausência de extratos do mês 05/2017 (5.9.1.2) e Mãe -

Ausência dos extratos de julho de 2017 (5.9.1.2) da estudante; cópia da
carteira de trabalho anterior 14228 (12.1) da Risete; extrato de conta que
recebe salário (12.1) do André; Ausência do documento civil e de renda ou
comprovante de residência do irmão de residência do João Paulo (5.8, 5.9
ou 12.1).

Matrícula

Curso

Parecer
Ausências do comprovante de rendimento compatível com contribuição ao
INSS (12.1)

158

2017101501 Educação Física - Licenciatura

Indeferido com base no item 4.2 do edital (não atendimento à convocação).
Não apresentação dos extratos bancários da conta em que o irmão recebe
remuneração (item 5.9.1.2).

159

2017101506 Educação Física - Licenciatura

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos (item 3.4 do
Edital 05/2017).

160

2017101565 Odontologia

Renda per capita acima de 1,5 salário mínimos. Ausência de extratos
bancários identificados com número de agência e conta da mãe da
candidata, que também não apresentou extratos bancários da conta onde
recebe o salário.
Não apresentação de documentação do CNPJ 10806583000104, de
titularidade da mãe da candidata e ativo segundo consulta a Receita
Federal, conforme item 5.6 e subsequentes do edital.
Não apresentação de comprovação de despesa com imóvel fora do núcleo
familiar e na grande Vitória que justificasse deferimento para auxílio
moradia.

161

2017101701 Engenharia de Petróleo - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

162

2017101728 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.
A estudante solicitou desligamento por estar matriculada no mestrado da
Ufes( em 14/09/17).

163

2017101805 Pedagogia - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

164

2017101821 Engenharia Química - São Mateus

Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

165

2017101898 Engenharia de Alimentos - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital. Faltam os seguintes
documentos: Contrato de locação do imóvel em Alegre; extratos bancários
do estudante; extratos bancários da conta poupança do irmão; cópia da
carteira de trabalho, extrato bancário de maio, contracheques e documentos
da empresa da mãe.

166

2017101932 Engenharia Florestal - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 4.2 do edital. Documentação
insuficiente para análise. Faltam os seguintes documentos: cópia da
carteira de trabalho e contracheque do mês de maio da mãe; cópia da
carteira de trabalho, extratos bancários e documentação do item 5.9.6
(autônomo com CNPJ) do pai.

167

2017101990 Geologia - Alegre

Indeferido.

168

2017102031 Medicina Veterinária - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital. Documentação apresentada
demonstra incompatibilidade.

169

2017102079 Zootecnia - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.
Estudante não apresentou devidamente as documentações solicitadas na
pendência: declarações devidamente assinadas e reconhecidas em
cartório; comprovante de residência em seu nome ou do proprietária da
residência de Alegre-ES e cópia de abertura do temo de abertura da conta
bancária CEF; Cópia da Carteira de trabalho da familiar declarada na
composição-Avó e documentação que apresente a situação familiar junto a
avó: guarda, tutela, termo de responsabilidade, outros com o mesmo fim.
Documentação dos pais relacionada a residência deles, que comprovem a
separação de domicílios: comprovantes de residência.

170

2017102221 Física - Licenciatura

171

2017102253 Nutrição - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital. Documentos apresentados
demonstram incompatibilidade.

172

2017102449 Matemática Industrial

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

173

2017102511 Fisioterapia

Não apresentação das seguintes documentações, necessárias a análise
socioeconômica:
Mãe: cópia simples da DIRPF 2017, acompanhada de recibo de entrega a
receita federal;
Pai: Não apresentação das documentações previstas no item 5.9.6.3
referente a pessoa jurídica 21299843000100 de titularidade do pai e que
consta ativa segundo consulta ao site da Receita Federal.

174

2017102576 Farmácia - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

175

2017102583 Farmácia - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

176

2017102638 Matemática

Indeferido por incompatibilidade de informações (item 4.2) Quanto a
atividade rural apresentam o Pronaf no valor de 200 mil, uma nota de 2015
no valor de 106 mil, porém declaram 4 mil de renda mensal, entretanto no
ano de 2016 somente foi emitida uma nota no valor de 9 mil e não foi
apresentada nenhuma nota em 2017.

177

2017200018 Ciências Sociais - Noturno

Ausência dos documentos de renda conforme item 5.9 pois o NIS é

Matrícula

Curso

Parecer
incompatível com renda do questionário OnLine.

178

2017200297 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno

Indeferido por renda superior (3.4); ausência de documentos refente ao
CNPJ 11.890.884/0001-13 do padastro da estudante. Análise inconclusa
considerando a incompatibilidade de informações (4.2).

179

2017202760 Engenharia Elétrica

Indeferido por ausência da declaração anual do simples (5.9.6.3) do pai e
da mãe. Declaração de rendimentos da mãe referente a atividade de
comércio (5.9.6.4) ausência do documento explicativo quanto a
movimentação bancária (12.1) . A análise ficou inconclusa pois não é
possível emitir parecer com os documentos apresentados (4.2).

180

2017202856 Administração - Diurno

Indeferida. Ausência de declaração solicitada durante a análise
socioeconômica (12.1). Incompatibilidade entre a renda declarada e a
documentação de renda apresentada 4.2.

181

2017202861 Administração - Diurno

Ausência da documentação do pai do estudante (5.8 e 5.9) e justificativa
por escrito da alteração familiar (12.1).

182

2017202901 Artes Plásticas

Incompatibilidade da movimentação bancária da mãe e do padrasto da
estudante com a renda declarada da mãe da estudante (item 4.2). Renda
superior per capita (item 3.4)
Ausência dos extratos bancários da Caixa Económica Federal do padrasto
da estudante (item 5.9.10.2) e a não entrega da declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física de 2017 do padrasto da estudante.

183

2017202902 Artes Plásticas

Indeferido por ausência dos extratos da conta poupança do estudante
(5.9.1.2) e incompatibilidade entre renda declarada, notas fiscais e
movimentação bancária (4.2).

184

2017202957 Ciências Biológicas

Indeferido por incompatibilidade ente renda declarada e renda auferida com
valores de depósitos acima do declarado . Edital 05/2017

185

2017203074 Ciências Econômicas - Bacharelado

Indeferido: Ausência dos documentos referentes ao CNPJ
10.873.066.0001-40: ficha financeira (12.1); declaração anual do Simples
Nacional entregue em maio de 2017 (12.1); extratos bancários de todas as
contas do CNPJ (5.9.1.2).

186

2017203226 Educação Física - Bacharelado

Solicitação indeferida considerando incompatibilidade nos documentos
apresentados, dados inconsistentes e insuficientes para conclusão da
análise (item 4.2 do edital): 1- Não apresentação dos extratos bancários das
contas bancárias dos pais, incluindo a conta em que o pai recebe a
remuneração da empresa em que trabalha (item 5.9.1.2); 2- Não
apresentação dos documentos relativos ao CNPJ em nome dos pais do
estudante (item 5.9.6); 3- O pai do estudante atua em uma empresa desde
maio de 2016, entretanto, os rendimentos advindos do trabalho assalariado
não figuram na Declaração de Imposto de Renda; 4- A mãe do estudante
apresentou documentos como desempregada e dependente financeira do
esposo, entretanto, figura no imposto de Renda 2017, rendimentos mensais
de R$ 1.434,00 (média) advindos de trabalho não assalariado sem
informações sobre a procedência desses rendimentos; 5- No Imposto de
renda do pai, consta um rendimento mensal de R$ 1.216,66 (média)
advindos de trabalho não assalariado sem informações sobre a procedência
desses rendimentos; 6- Mãe do estudante possui registro na OAB ativo,
processos em aberto, porém, não apresentou informações acerca do
exercício da profissão; 7- Tanto o estudante quanto seu irmão declararam
não possuir rendimentos, entretanto, não figuram como dependentes
financeiros de seus pais nos Impostos de Renda.

187

2017203227 Educação Física - Bacharelado

Indeferido. Ausência dos seguintes documentos: Kaique: cópia de Carteira
de Trabalho Anterior (12.1), comprovante de residência em nome do
estudante ou da esposa (12.1), declaração de rendimentos compatível com
a movimentação bancária e média de rendimentos da atividade exercida no
mercado (12.1).

188

2017203262 Engenharia Civil

Indeferido por incompatibilidade de informações que impossibilitaram a
conclusão da análise (4.2) Dificuldade de conclusão da análise do auxílio
moradia por documentos contraditórios (12.1).

189

2017203297 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo

Indeferido conforme edital 05/2017 por incompatibilidade de informações
(item 4.2); ausência dos documentos de renda (item 5.9.6) da mãe pela
atividade de psicopedagoga ; ausência dos documentos do pai referentes
aos CNPJ's 04.581.947/0001-94 e 02.385.658/0001-94 (item 5.9.6) e aos
seus extratos bancários (item 5.9.1.2).

190

2017203327 Gemologia

Estudante indeferido com base no item 5.2 do edital 05/2017: dados
inconsistentes ou insuficientes. O estudante não apresentou os seguintes
documentos: comprovante de residência da família na cidade de origem
(item 5.6 do edital) e documentação de autônomo com CNPJ (item 5.9.6). A
documentação apresentada é insuficiente e não possibilita que a análise
seja concluída. É necessário que o estudante apresente a documentação
de autônomo com CNPJ ou, para fins de comprovação de que a empresa
encontra-se inativa, conforme alegado em declaração, apresentar
declaração de inatividade que pode ser retirada na junta comercial e outros
documentos comprobatórios.

191

2017203328 Fonoaudiologia

Renda per capita acima 1,5 salários mínimos

192

2017203357 Geografia - Noturno

Indeferido por ausência dos documentos de renda e civil do irmão do
estudante Yuri (item 5.8 e 5.9) e documentos de atividade remunerada da

Matrícula

Curso

Parecer
mãe como autônoma (item 5.9.6).

193

2017203387 História - Noturno

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimos (item 3.4 do
Edital 05/2017).

194

2017203392 História - Noturno

Pedido indeferido com base no item 4.2 do edital: incompatibilidade, dados
inconsistentes ou insuficientes para a análise socioeconômica. Como dados
inconsistentes ou insuficientes, identificamos: ausência de declaração de
rendimentos do aluno, referente a ganhos provenientes de trabalho
informal; documentação referente a ganhos de aluguel (conforme previsto
no item 5.9.9 do edital); declaração da mãe, explicando o valor de saldo
total na conta bancária, aparentemente incompatível com a renda
declarada.

195

2017203469 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol

Ausência dos extratos de conta poupança e corrente da mãe (item5.9.1.2);
incompatibilidades de informações entre extratos bancários e declaração de
pensão (item 4.4); ausência de documento de renda e civil do pai (5.8 e 5.9)
e renda superior (item 3.4).

196

2017203504 Medicina

A estudante não apresentou as seguintes documentações necessárias a
comprovação de renda:
Cópia dos extratos de maio, junho e julho de 2017 de conta poupança (pai);
Cópia dos extratos de maio, junho e julho de 2017 de conta corrente
identificada após análise da DIRPF 2017 (pai)
Declaração com rendimentos adequados a movimentação bancária dos
extratos apresentados e compatível com os rendimentos (tributáveis e
isentos de tributação) (pai);
Não apresentação dos contracheques de maio, junho e julho de 2017
referentes ao vínculo empregatício da mãe com prefeitura de Marataízes

197

2017203587 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não apresentação dos extratos
bancários das contas bancárias do pai (item 5.9.1.2).

198

2017203589 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Não atendimento à convocação (item 4.2). Não apresentação da
comprovação de renda familiar (item 5.9).

199

2017203597 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido com base no item 4.2 do edital 05/2017: documentos que
demonstram incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes para a
análise socioeconômica. A movimentação do pai é aparentemente
incompatível com a renda declarada. Além disso não foram entregues as
cópias dos extratos de maio do pai e do irmão.

200

2017203599 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido por renda superior ( 3.4) e não apresentação de documentos
sobre situação de renda do pai (4.2).

201

2017203606 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido com base no item 4.2 do edital 05/2017: dados inconsistentes ou
insuficientes para conclusão da análise socioeconômica. Não foram
entregues os documentos solicitados na pendência: 1- cópia simples dos
contracheques de junho e julho da mãe, conforme previsto no item 5.9.2.1
do edital; 2- declaração explicando as entradas em conta corrente do pai,
aparentemente incompatíveis com a renda declarada (previsto no item
12.1); declaração do pai explicando a situação de trabalho e, caso se
enquadre, entregar documentação de trabalhador de atividade rural,
conforme previsto no item 5.9.8 do edital.

202

2017203672 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

203

2017203696 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

204

2017203719 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido. Documentação incompleta (itens 5.9.1, 5.9.10 e 12.2 do Edital
nº05/2017 da Proaeci).

205

2017203743 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

206

2017203757 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

207

2017203785 Matemática - Licenciatura - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

208

2017203822 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus

Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, conforme item 12.1 e
12.2 do Edital nº05/17 da Proaeci.

209

2017203869 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3.4 do edital nº 05/2017 PROAECI/UFES. Renda per capita superior a 1.5 salário mínimo.

210

2017203879 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Indeferido.
Conforme edital 05/2017, itém 12.4 O(a) estudante cadastrado poderá
acumular o recebimento do valor correspondente a sua categoria
do Auxílio Estudantil com outra bolsa remunerada oferecida pela UFES ou
com o Programa de Bolsa Permanência (PBP) do Ministério da Educação,
desde que a soma dos auxílios não ultrapasse o limite
previsto para sua inclusão no PROAES-UFES.

211

2017203933 Física - Licenciatura - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.
O estudante não entregou documentação relacionada a empresa e a
declaração de Imposto de Renda pessoa física da mãe.

212

2017203984 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.

Matrícula

Curso

Parecer
Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo.

213

2017204006 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre

Indeferido por não apresentação da documentação do pai referente ao item
5.9.6 do Edital (autônomo com CNPJ).

214

2017204078 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2. Documentação apresentada é
insuficiente para análise. Faltam contracheques de maio e junho; rescisão
do contrato de trabalho e extratos bancários da mãe. Documentos da
empresa cujo CNPJ é 04.366.740/0001-05 e extratos bancários do irmão.

215

2017204095 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.
Não apresentou documentos solicitados pela equipe.

216

2017204106 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.2 do Edital. Faltou a documentação civil
e de renda de todos os componentes do grupo familiar.

217

2017204123 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 4.2 do edital. Documentação
insuficiente para análise. Falta o comprovante de residência de Alegre em
nome do locador; cópia da carteira de trabalho na página do contrato do
estudante; declaração de não exercício de atividade remunerada e
declaração de não possuir carteira de trabalho com firma reconhecida em
cartório da irmã; extratos bancários de maio, junho e julho do pai;
documentos do item 5.9.6 (autônomo com CNPJ) da mãe.

218

2017204165 Matemática - Licenciatura - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3.4 do edital. Renda per capita
superior a 1,5 salário mínimo.

219

2017204185 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3.2 do edital. Falta documentação
civil e de renda de todos os membros da família.

220

2017204191 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3,4 do Edital nº 05/2017 PROAECI/UFES. Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo per capita.

221

2017204199 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 4.2 do edital. Faltam documentos
referentes ao item 5.9.6 (autônomo com CNPJ) da mãe.

222

2017204216 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.
Renda per capita superior a 1,5 salários mínimos.

223

2017204217 Química - Licenciatura - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.
Renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita.

224

2017204226 Agronomia - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 4.2 do edital. Documentação
insuficiente para análise. Faltaram os seguintes documentos: Cópia da
carteira de trabalho, declaração de não exercício de atividade remunerada,
extratos bancários de maio, junho e julho e foto 3x4 do estudante; Cópia da
carteira de trabalho e extratos bancários de maio, junho e julho da irmã;
Cadastro Nacional de Inscrição Social - CNIS e declaração de não exercício
de atividade remunerada do pai; cópia da carteira de trabalho na página do
último contrato assinado e próxima página em branco, declaração de
imposto de renda completa e documentos do item 5.9.6(autônomo com
CNPJ) referente à empresa "Salão da Nedina" da mãe.

225

2017204236 Agronomia - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3.2 do edital. Faltam os seguintes
documentos: cópia da carteira de trabalho na página do último contrato
assinado e próxima página em branco da irmã; cópia da carteira de trabalho
na página do último contrato assinado e próxima página em branco do pai;
Item 5.9.8 - documentos referentes à atividade rural;
Item 5.9.6 - documentos referentes à empresa cujo CNPJ é
09.563.582/0001-99;
Declaração de não recebimento de pensão assinada pelo pai com
reconhecimento de firma em cartório;

226

2017204314 Música - Licenciatura

Indeferido. Dados insuficientes para a análise socioeconômica. O estudante
não atendeu à convocação da equipe para atendimento (4.3).

227

2017204324 Música - Licenciatura

Não apresentação da comprovação civil e de renda do grupo familiar impossibilidade de conclusão da análise socioeconômica (12.1); não
apresentação da cópia da carteira de trabalho do estudante (item 5.9.1.1);
não apresentação do termo de rescisão do contrato (item 12.1).

228

2017204347 Música - Bacharelado

Estudante indeferido por não cumprir o critério de renda previsto no item 3.4
do edital 05/17 da PROAECI/UFES (a renda auferida, com base nos
ganhos BRUTOS dos componentes familiares, ultrapassa 1,5 salários
mínimos per capita).

229

2017204353 Música - Bacharelado

Descumprimento do item 4.2 (não atendimento à convocação). Não
apresentação do termo de rescisão de contrato do estudante (item 12.1);
não apresentação dos seguintes documentos do pai: Imposto de renda
pessoa jurídica (5.9.6.1), ficha financeira (item 12.), Simples Nacional Declaração Original em substituição à versão retificada em 05/09/17 (item
12.1); Não apresentação dos seguintes documentos do irmão: termo de
rescisão de contrato (item 12.1); contra cheque de maio/17 (item 5.9);
extratos bancário da conta poupança Banco do Brasil e conta Caixa (item
5.9.1.2); não apresentação dos seguintes documentos da mãe: extratos
bancários conta Caixa (item 5.9.1.2).

230

2017204376 Administração - Diurno

Não apresentou os extratos bancários da conta do Bradesco dos meses de
maio, junho e julho de 2017 da estudante (item 5.9.1.2)

231

2017204437 Biblioteconomia

Indeferido. Ausência de extratos bancários de maio a julho de 2017 (item
5.9.1.2). Ausência de documentação civil e de renda de pessoa declarada

Matrícula

Curso

Parecer
na Reserva de Vagas (5.8 e 5.9). Não atendeu à convocação da equipe
(4.2).

232

2017204504 Ciências Sociais - Noturno

Ausência da cópia da carteira de trabalho nº 77438596 (5.9.1.2); cópia da
página de página 21 da CT atual (5.9.1.2) e termo de rescisão de contrato
(12.1) referente a mãe; Ausência de contracheque de maio e junho de 2017
referente ao estágio de irmã (12.1).

233

2017204537 Educação Física - Bacharelado

Renda Superior (item 3.4) e ausência dos extratos de conta poupança dos
pais (5.9.1.2).

234

2017204544 Educação Física - Licenciatura

Indeferido. Ausência da documentação civil e de renda de Jailton e Aytor
(item 5.8 e 5.9 do Edital 05/2017). Não atendeu à convocação da equipe
para entrega de pendências (4.2) .

235

2017204567 Engenharia Elétrica

Indeferido. Ausência dos documentos de renda do grupo familiar,
considerando a incompatibilidade com o CAD Único (5.9).

236

2017204585 Química - Licenciatura - São Mateus

Indeferido. Descumprimento do item 3.4 do Edital nº05/2017. Renda per
capta superior a 1,5 salário mínimo mensal.

237

2017204588 Farmácia

Indeferida. Incompatibilidade entre a média de créditos e depósitos nos
meses de maio, junho e julho de 2017 e a renda familiar declarada.

238

2017204628 Gemologia

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários mínimo (item 3.4 do
Edital). Não apresentação de documento de guarda de familiar (5.8) que
não constava na Reserva de Vagas 2017/01.

239

2017204670 Pedagogia - Licenciatura - Matutino

Solicitação indeferida considerando: não apresentação dos extratos
bancários da poupança do pai da estudante (descumprimento do item
5.9.1.2 do edital); não apresentação da comprovação da renda do pai
proveniente do INSS (item 5.9.3).

240

2017204688 Serviço Social

Renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo no período de
referência constante no edital 05/2017 (não atende ao critérios constante no
item 3.4). Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente da
mãe - Caixa Econômica (item 5.9.1.2).

241

2017204692 Serviço Social

Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo (item 3.4 do
Edital 05/2017); Ausência de extratos bancários de uma das contas em
Imposto de Renda de Marcelo.

242

2017204721 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 3.4 do edital nº 05/2017 PROAECI-UFES. Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo e meio.

243

2017204742 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Noturno

Indeferido por não apresentar documentação solicitada conforme edital
05/2017

244

2017204748 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura

Indeferido por ausência dos documentos de renda do estudante e da mae
(item 5.9) e ausência dos documentos de guarda da sobrinha (5.8.8).

245

2017204759 Odontologia

Incompatibilidade da movimentação bancária da estudante e do esposo
com a renda declarada. A média da somatória dos créditos da conta
poupança do esposo é maior que 1,5 salários mínimos per capita. Além
disso, a estudante não apresentou as seguintes documentações:
- Cópia completa da declaração de imposto de renda 2016/2017
acompanhada do recibo de entrega (estudante e esposo)
- Não apresentou documentação conforme item 5.9.6 e subsequentes do
CNPJ 12.080.584/0001-31, de titularidade da estudante.
- Não apresentou contrato de aluguel com a firma do locador reconhecida

246

2017204771 Farmácia - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme edital 05/2017
Não apresentou documentos solicitados.

247

2017204795 Arquitetura e Urbanismo

Indeferido conforme edital 05/2017 por ausência dos documentos referentes
ao CNPJ 20.223.396/0001-43 da mãe (item 5.9.6); ausência dos extratos
bancários da conta Caixa da mãe do estudante (5.9.1.2); ausência da cópia
da carteira de trabalho anterior do pai do estudante de número 2093578
(5.9.1.1).

248

2017204859 Ciências Econômicas - Bacharelado

Indeferido conforme edital 05/2017 por incompatibilidade de informações
(item 4.2); ausência das notas fiscais referentes a maio, junho e julho de
2017 (12.1); comprovante referente ao seguro desemprego (12.1).

249

2017204985 Química - Bacharelado

Indeferido: Ausência de documentação civil e de renda de Alberto, Maria e
Stefânia (12.1).

Total de Alunos: 249
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