
Cadastros PROAES: Indeferidos - 2º Período / 2019

Matrícula Curso Parecer
2013101873 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido por não apresentação: página do último contrato de trabalho e

subsequente em branco da carteira de trabalho (item 5.7.1.1 do edital);
notas fiscais de venda dos produtos agrícolas, sendo a última nota de 2018
e todas de 2019 (item 5.7.8.3).
Dados insuficientes para conclusão da análise considerando a ausência dos
documentos obrigatórios (item 4.2);
Os documentos enviados demonstram renda superior a 1,5 salário mínimo
per capita não atendendo o critério constante no item 3.3 do edital.

1

2013101924 Física - Bacharelado Indeferido por incompatibilidade da documentação apresentada, conforme
item 4.2 do Edital nº 07/2019-Proaeci/Ufes.

2

2014100023 Física - Bacharelado Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

3

2014101903 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 12.1 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

4

2015100165 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Não apresentação de documentos solicitados impossibilitando a conclusão
da análise (item 12.1 do edital).

5

2015105700 História - Vespertino Indeferido com base no EDITAL Nº 07/2019-PROAECI/UFES6

2015105788 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

7

2015207495 Design Indeferido por não atender aos critérios do Edital 07/2019 Proaeci Ufes.
Apresenta renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo per
capita.

8

2015208132 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

9

2016102635 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

10

2016103146 Psicologia Indeferido conforme item 4.2 do Edital 07/2019.11

2016103294 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido por não atender a convocação da equipe conforme ítem 12.1 do
edital 07/2019.

12

2016202254 Enfermagem e Obstetricia Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/2019: dados
inconsistentes e insuficientes para análise. Candidata não atendeu a
solicitação de envio de documentos pendentes.

13

2016204163 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido por nao atender ao item 3.3 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

14

2017101298 Química - Bacharelado Indeferido de acordo com o item 4.2. do Edital nº 07/2019-Proaeci/Ufes15

2017101716 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

16

2017101975 Geologia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada demonstra incompatibilidade.

17

2017102077 Zootecnia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/2019: item 4.2-Terá
seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios para
cadastro constantes no
presente edital, não atender às convocações da equipe designada ou
apresentar documentos que
demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes para a
análise socioeconômica.

18

2017102079 Zootecnia - Alegre Indeferido conforme item 4.2 do edital 07/2019. O estudante informa que
reside com a avó, mas não demonstra a quebre de vínculo com o pais.

19

2017102357 Agronomia - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

20

2017102553 Enfermagem - São Mateus A estudante informou que não vai dar prosseguimento ao pedido do auxílio
2019/2. Indeferido por apresentar documentação incompleta e por motivo
de desistência.

21

2017102570 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido com base no EDITAL Nº 07/2019-PROAECI/UFES.22

2017203001 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido com base no item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-PROAECI/UFES.23

2017203078 Ciências Econômicas - Bacharelado Indeferido. Renda superior a 1,5 salário mínimo.24

2017203254 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação civil e de renda solicitada como
pendência necessária a análise socioeconômica. Ver parecer detalhado.

25

2017203339 Fonoaudiologia Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/20019: item 4.2
Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro constantes no
presente edital, não atender às convocações da equipe designada ou
apresentar documentos que
demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes para a

26



Matrícula Curso Parecer
análise socioeconômica.

2017203439 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Noturno Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não  não atender às convocações da equipe
designada e não apresentar a documentação solicitada.

27

2017203975 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre Indeferido conforme Edital 07/2019. Renda superior a 1,5 salário mínimo.28

2017204014 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme item 3.3 do Edital 07/2019 Proaeci/Ufes.29

2017204249 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

30

2018102028 Administração - Diurno Indeferido conforme item 4.2. do edital 07/2019 - Proaeci/Ufes.
Incompatibilidade entre a renda declarada e movimentação bancária e
ausência de documentos.

31

2018102454 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

32

2018102463 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 12.1 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

33

2018102900 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação civil e de renda solicitada como
pendência necessária a análise socioeconômica. Ver parecer detalhado.

34

2018103205 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

35

2018103370 Ciências Sociais - Vespertino Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES

36

2018103990 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

37

2018104040 Geografia - Matutino Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.38

2018104279 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

39

2018104471 Engenharia da Computação - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe e não anexar
documentos solicitados conforme ítem  12.1 do edital  07/2019

40

2018104530 Farmácia - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 3.3 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Renda per capta superior a um salário mínimo e meio mensal.

41

2018104672 Pedagogia - São Mateus Indeferido, conforme item 4.2 do Edital 07/2019 Proaeci/Ufes.42

2018104692 Enfermagem - São Mateus Indeferido por não atender a convocação da equipe conforme ítem 12.1 do
edital 07/2019

43

2018204769 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não  não atender às convocações da equipe
designada e não apresentar a documentação solicitada.

44

2018204828 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Documentação incompleta. Não atendeu as convocações da equipe
conforme item 4.2 do edital nº07/2019 - Proaeci/Ufes.

45

2018205050 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Indeferido conforme item 4.2 do edital 07/2019. Não apresentou
documentação solicitada no momento da conferência.

46

2018205240 Física - Licenciatura - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe. Não foram
apresentados os documentos solicitados.

47

2018205254 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus não apresentou a documentação requerida48

2018205331 Administração - Noturno Não apresentação de documentos solicitados impossibilitando a conclusão
da análise (item 12.1 do edital).

49

2018205590 Química - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

50

2018205611 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Documentação incompleta51

2018205749 Terapia Ocupacional - Integral Não apresentação de documentação solicitada como pendência do
processo de análise. Item 4.2 edital - inconsistência das informações.
Ver parecer detalhado

52

2018205801 Geografia - Noturno Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.
Apresenta renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo per
capita.

53

2018205857 Ciências Contábeis Não apresentou documentação completa e não atendeu as convocações da
equipe conforme item 4.2 do edital nº07/2019 - Proaeci/Ufes.

54

2018206061 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

55

2018206201 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital 07/2019.56

2018206381 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

57

2018206536 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Não apresentação de documentos solicitados impossibilitando a conclusão
da análise (item 12.1 do edital 07/2019 PROAECI/UFES).

58

2018207055 Agronomia - São Mateus indeferido por estar em desacordo como ítem 3.3 do edital . renda Superir a59



Matrícula Curso Parecer
1,5 SM

2018207126 Matemática - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

60

2019100146 Farmácia Renda per capita acima de 1,5 salários61

2019100148 Arquivologia - Noturno Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

62

2019100195 Farmácia Renda per capita acima de 1,5 salário = não apresentação de
documentação pendente solicitada na fase de conferência

63

2019100579 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Indeferido com base no item 4.2 do edital 07/2019 PROAECI/UFES.
Ausência de documentação solicitada. Impossibilidade de conclusão da
análise.

64

2019107271 Agronomia - São Mateus Indeferido por não atender a convocação da  equipe e não anexar
documentação solicitada conforme ítem 12.1 do edital  07/2019.

65

2019107316 Agronomia - São Mateus documentação incompleta e não atendeu as convocações da equipe
conforme item 4.2 do edital nº07/2019 - Proaeci/Ufes.

66

2019107510 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Indeferido conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-Proaeci/Ufes.67

2019107561 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

Documentação incompleta e não atendeu as convocações da equipe
conforme item 4.2 do edital nº07/2019 - Proaeci/Ufes.

68

2019107658 Ciências Contábeis Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

69

2019107659 Ciência da Computação Indeferido . A renda familiar bruta per capita é superior a 1,5 salário mínimo,
em desacordo com o item 3.3  do edital 07/2019. Verificar no parecer
detalhado do aluno.

70

2019107730 Enfermagem e Obstetricia Item 12.1 e 12.2 - não apresentação de documentação solicitada durante o
período de análise. Ver parecer detalhado

71

2019107774 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada demonstra dados inconsistentes.

72

2019107859 Educação Física - Licenciatura não enviou a documentação73

2019107876 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação insuficiente para análise.

74

2019107936 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

75

2019107942 Geologia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

76

2019107948 Fonoaudiologia Indeferido, conforme item 4.2. A movimentação bancária está incompatível
com a renda declarada e a falta documentação obrigatória, prevista em
edital, do pai da estudante.

77

2019108027 Farmácia - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentos que demonstrem incompatibilidade: renda
comprovada, incompatível com a renda declarada.

78

2019108150 Zootecnia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do edital 07/2019 - não apresentação de
documentos legíveis solicitados pelo edital.

79

2019108353 Engenharia de Produção - São Mateus Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não não atender às convocações da equipe
designada e não apresentar a documentação solicitada.

80

2019108417 Psicologia Falta CTPS da Julia página do Contrato e subsequente em branco
Renda superior ao solicitado no Edital 07/2019 - Proaes - 3.3 Ter renda
familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita;

81

2019108460 Terapia Ocupacional - Integral Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/2019: candidata
atendeu a solicitação de envio de documentos na pendência; renda per
capita acima de 1,5 salários mínimos

82

2019108917 Zootecnia - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

83

2019108929 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Não atendeu a convocação da Equipe.

84

2019108949 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação civil e de renda solicitada como
pendência necessária a análise socioeconômica. Ver parecer detalhado.

85

2019108974 Estatística 3.3 Ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per
capita;
Renda superior a 1,5 salário mínimo

86

2019109126 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

87

2019109131 Engenharia de Petróleo - São Mateus Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e
atualizada (página do último contrato de trabalho, página subsequente em
branco).

88



Matrícula Curso Parecer
2019109167 Fisioterapia Renda per capita acima de 1,5 salários. Ver parecer detalhado89

2019109172 Farmácia - São Mateus Indeferido por não atender ao ítem  3.3 do edital 07/201990

2019109197 Pedagogia - São Mateus Pendência não enviada no prazo91

2019109317 Gemologia Indeferido  de acordo com o item 3.3 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, tendo em vista que a renda familiar bruta mensal é
superior a 1,5 salário mínimo per capita.

92

2019109326 Agronomia - São Mateus Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não não atender às convocações da equipe
designada e não apresentar a documentação solicitada

93

2019109333 Nutrição - Alegre Indeferido conforme item 4.2 do edital 07/2019 - estudante não apresentou
documentação solicitada no momento da conferência da documentação.

94

2019109359 Geologia - Alegre Ausência de documentação obrigatória e inconsitência nos dados
apresentados- verificar no parecer detalhado

95

2019109407 Pedagogia - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe conforma ítem 12.1 do
edital 07/2019

96

2019109547 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido conforme item 4.2. do edital 07/2019 - Proaeci/Ufes.97

2019109574 Matemática Industrial - São Mateus Processo inconclusivo98

2019109585 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

99

2019109608 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

100

2019109655 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido em acordo com critérios estabelecidos no edital 07/2019: renda
per capita superior a 1,5 salários mínimos.

101

2019109682 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

102

2019109700 Pedagogia - São Mateus Indeferido por não atender a convocação da equipe conforme ítem 12.1 do
edital 07/2019:
5.7.1.2 Cópia dos Extratos Bancários de maio  de 2019.

103

2019109704 Pedagogia - São Mateus Indeferido por apresentar documentação insuficiente pra a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

104

2019109816 Agronomia - São Mateus Não apresentação da comprovação de renda do pai referente ao CNPJ em
sua titularidade (itens 4.2 e 5.7.6 do  edital). Apresentação da carteira de
trabalho incompleta da mãe (item 5.7.1.1).

105

2019109824 Farmácia - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

106

2019200047 Fonoaudiologia Renda per capita acima de 1,5 salários107

2019200138 Pedagogia - Licenciatura - Matutino Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

108

2019200304 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Documentação incompleta (item 4.2)109

2019200334 Física - Licenciatura - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

110

2019200342 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

111

2019200344 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAES/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

112

2019200345 Química - Licenciatura - São Mateus Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

113

2019200356 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/2019:  4.2. Terá seu
pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios para
cadastro constantes no
presente edital, não atender às convocações da equipe designada ou
apresentar documentos que demonstrem incompatibilidade, dados
inconsistentes ou insuficientes para a análise socioeconômica.

114

2019200402 Ciência da Computação - São Mateus Indeferido por apresentar renda per capita superior a 1,5 salário mínimo,
conforme item 4.2. do Edital  nº 07/2019-Proaeci/Ufes.

115

2019200450 Ciência da Computação - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe e não anexar a
documentação solicitada conforme ítem 12.1 do edital 07/2019

116

2019200469 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.117

2019200533 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

118

2019200543 Química - Licenciatura - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe conforme ítem 12.1 do
edital 07/2019

119



Matrícula Curso Parecer
2019200575 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Não enviou as pendências no prazo120

2019200630 Fisioterapia Indeferido com base no item 4.2 edital 07/2019. Ver parecer detalhado121

2019200652 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme item 4.2 do edital 07/2019 - Estudante não apresentou
documentação solicitada no momento da conferência.

122

2019200653 Música - Bacharelado Indeferido, conforme item 4.2.123

2019200654 Gemologia Indeferido por não atender às convocações da equipe para apresentação
de documentação mínima obrigatória pendente solicitada por email,
conforme item 4.2 do edital 07/2019 Proaeci Ufes.

124

2019200664 Física - Licenciatura - São Mateus Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não  não atender às convocações da equipe
designada e não apresentar a documentação solicitada.

125

2019200699 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido. Descumprimento do Item 4.2 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Não atendeu a convocação da Equipe.

126

2019200758 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Conforme Edital 07/2019 - Proaes127

2019200867 Música - Licenciatura Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo.128

2019200873 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Indeferido por não atender ao item 3.3 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

129

2019200900 Ciências Sociais - Noturno Indeferido com base nos critérios estabelecidos no edital 07/2019.130

2019200914 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

131

2019200927 Física - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2  do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta para realização da análise.

132

2019200956 Psicologia Indeferido de acordo com o item 4.2. do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

133

2019200991 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido por não atender aos critérios do Edital 07/2019 Proaeci Ufes.134

2019200995 Administração - Diurno Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socieconômica, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

135

2019200999 Agronomia - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

136

2019201034 Ciência da Computação - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 4.2 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Não atendeu a convocação da Equipe.

137

2019201061 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme critérios do edital 07/2019: Renda per capita superior a
1,5 salários mínimos

138

2019201108 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme critérios do edital 07/2019: 4.2. Terá seu pedido
indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios para cadastro
constantes no
presente edital, não atender às convocações da equipe designada ou
apresentar documentos que
demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes para a
análise socioeconômica.

139

2019201116 Cinema e Audiovisual Indeferido pois não entregou documentos comprobatórios para análise
socioeconômica.

140

2019201119 Matemática - Licenciatura - São Mateus Indeferido pornão atender a convocação da equipe e não anexar os
documentos solicitados

141

2019201131 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Indeferida por não atender às convocações da equipe para apresentação
de documentação mínima obrigatória pendente solicitada por email,
conforme item 4.2 do edital 07/2019 Proaeci Ufes. Veificar no parecer
detalhado do aluno.

142

2019201139 Ciência da Computação - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-PROAECI/UFES.143

2019201141 Física - Licenciatura - São Mateus Indeferido por não atender a convocação da equipe e não apresentar a
documentação solicitada.

144

2019201155 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

1- Não atende ao item 5.4.1 do edital 07/2019 para concessão de auxílio
moradia;

2- Não apresentou documentação civil e de renda do padrasto.

145

2019201206 Ciências Sociais - Noturno Indeferido. Estudante não confirmou documentação solicitada no momento
da conferência.

146

2019201231 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido . A renda familiar bruta per capita é superior a 1,5 salário mínimo,
em desacordo com o item 3.3  do edital 07/2019. Verificar no parecer
detalhado do aluno.

147

2019201280 Serviço Social Conforme Edital 07/2019 -  dados inconsistentes ou insuficientes para a
análise socioeconômica.

148

2019201300 Química - Licenciatura - São Mateus indeferido por não atender a convocação da equipe conforme ítem 12.1 do
edital 07/2019

149

2019201324 Química - Licenciatura - São Mateus Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.150



Matrícula Curso Parecer
2019201409 História - Licenciatura - Noturno Indeferida por não atender à convocação da equipe para apresentação de

todas as pendências de documentação obrigatória solicitadadas,  com base
no item 4.2 do edital 07/2019

151

2019201446 Fonoaudiologia Não apresentação de documentação civil e de renda solicitada no processo
de conferência de documentação e no período de análise. Ver parecer
detalhado

152

2019201490 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido por apresentar documentação insuficiente para conclusão da
análise, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-Proaeci/Ufes.

153

2019201507 Química - Licenciatura - São Mateus Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2. do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

154

2019201553 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação pendente solicitada na fase da
análise. Ver parecer detalhado.

155

2019201559 Cinema e Audiovisual Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2. do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

156

2019201577 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Renda per capta acima do recorte estabelecido pelo edital157

2019201614 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

158

2019201642 Ciências Sociais - Noturno Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES.

159

2019201643 Farmácia - Bacharelado - Alegre Falta documentação160

2019201664 Ciências Sociais - Noturno Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2. do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

161

2019201700 Educação Física - Licenciatura Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.162

2019201706 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido por não atender aos critérios do Edital 01/2019 Proaeci Ufes.163

2019201842 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Documentação incompleta conforme item 4.2 do edital nº07/2019 -
Proaeci/Ufes.

164

2019201873 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 07/2019-
PROAECI/UFES, por não atender às convocações da equipe designada e
não apresentar a documentação solicitada.

165

2019201943 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentos apresentados são insuficientes para análise.

166

2019201953 Farmácia - Bacharelado - Alegre167

2019201954 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido por apresentar documentação insuficiente pra a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

168

2019202004 Biblioteconomia Não atendimento à solicitação de envio de documentos constantes em
edital. Impossibilidade de conclusão da análise (item 12.1).

169

2019202007 Cinema e Audiovisual Indeferido com base no item 4.2 do edital 07/2019 PROAECI/UFES.
Ausência de documentação solicitada pelo edital. Impossibilidade de
conclusão da análise.

170

2019202024 Ciências Econômicas - Bacharelado A pedido do estudante em documento protocolado no Departamento de
Assistência Estudantil.

171

2019202032 Ciências Contábeis - Vespertino Não apresentação de documentos solicitados impossibilitando a conclusão
da análise (item 12.1 do edital 07/2019 PROAECI/UFES).

172

2019202086 Ciência da Computação - São Mateus Indeferido por apresentar documentação insuficiente para a conclusão da
análise socioeconômica, conforme item 4.2 do Edital nº 07/2019-
Proaeci/Ufes.

173

2019202155 Matemática - Licenciatura - São Mateus indeferido por não apresentar a documentação solicitada: o comprovante de
endereço da estudante  deverá ser de mês de maio OU junho OU julho de
2019 (água, energia, IPTU ou telefone);

174

2019202290 Design Renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo, em desacordo
com o item 3.3 Ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita; Para concorrer a qualquer dos auxílios previstos em
edital é necessário atender ao perfil de renda descrito.

175

2019202314 Enfermagem e Obstetricia Renda per capita acima de 1,5 salários176

2019202378 Agronomia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 07/2019-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise

177

2019202432 Enfermagem e Obstetricia Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 07/2019: renda per
capita acima de 1,5 salários mínimos

178

2019202488 Agronomia - São Mateus Indeferido. Descumprimento do Item 3.3 do Edital nº07/2019 da Proaeci.
Renda per capta superior a um salário mínimo e meio mensal.

179

Total de Alunos: 179 Data:  11/10/2019 13:50:02


