
Alunos Indeferidos - 1º Período / 2018

Matrícula Curso Parecer
2010101379 Engenharia Química - São Mateus "Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº

014/2014-PROAECI".

Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.

1

2010101773 Geografia - Bacharelado - Matutino Atualizou o cadastro conforme Edital n° 014/2014 PROAECI UFES2

2010202584 Arquitetura e Urbanismo Deferido conforme Edital 06/2015 PROAECI.3

2010203003 Engenharia Mecânica Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital 014/2014 PROAECI
/UFES

4

2010204126 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre5

2010204156 Agronomia - Alegre Deferido visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 -
PROAECI/UFES.
Letícia Côgo Marques

6

2010204162 Geologia - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios estabelecidos no Edital nº 08/2016 -
PROAECI/UFES. Ângela

7

2011100772 Engenharia da Computação Deferido conforme edital 05/2017.8

2011101353 Oceanografia Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI/UFES.

Indeferido com base no item 4.3 do edital 08/2016 - não atendeu à
convocação da equipe designada.

9

2011102007 Engenharia de Produção - São Mateus "Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI".

Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.

10

2011202466 Engenharia Ambiental11

2011203397 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Deferido conforme Edital 06/2015 PROAECI.

Deferido conforme Edital 08/2016 PROAECI.

12

2011203708 Artes Plásticas Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

13

2012100445 Engenharia Química - São Mateus14

2012100451 Engenharia Química - São Mateus Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI".

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

15

2012100565 Engenharia de Petróleo - São Mateus Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.16

2012100805 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre DEFERIDO VISTO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO EDITAL 08/2016.
NATHALIA 2327021

17

2012101223 Direito Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

18

2012101363 Engenharia de Produção19

2012101660 Geografia - Bacharelado - Matutino20

2012102101 Engenharia Florestal - Alegre 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.

21

2012202558 Engenharia Mecânica22

2012202637 Artes Plásticas Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

23

2012203457 Ciências Sociais - Bacharelado - Noturno Solicitado cancelamento do auxílio transporte pela estudante em
17/06/2013 através do protocolado 23068.737413/2013-97.
Recebe Passe Livre em 12/08/2013.
Concedido auxílio transporte em 23/01/14 (protocolado
23068.701835/2014-13) após apresentar comprovação de solicitação de
troca de categoria junto a GV Bus (passe livre para sistema de passe
escolar). Suellen - Mat. 1901127.
Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital nº 014/2014 PROAECI-
UFES

24

2012203552 Medicina25

2012203610 História - Bacharelado - Noturno Compareceu à CPV no prazo de recurso conforme solicitado e apresentou
esclarecimentos pessoalmente e por escrito.
Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital 014/2014 PROAECI
/UFES

26

2012203768 Ciências Contábeis - Vespertino27



Matrícula Curso Parecer
2012203979 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre DEFERIDO VISTO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO EDITAL 08/2016.

NATHALIA 2327021
28

2012204534 Matemática - Licenciatura - São Mateus29

2013100092 Geografia - Matutino "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação incompleta referente aos rendimentos de membros do grupo
familiar.

30

2013100295 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Indeferido por não apresentar as documentações.31

2013100710 História - Bacharelado - Vespertino -Realizou atualização de cadastro no PROAES- UFES conforme Edital
014/2014 PROAECI UFES.

32

2013100834 Arquitetura e Urbanismo33

2013100906 Desenho Industrial -Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital nº 014/2014 PROAECI-
UFES

34

2013100930 Direito Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

35

2013100976 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

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

36

2013100980 Artes Plásticas - Atualizou o cadastro  2015/01 conforme Portaria nº 2.101/2014-R37

2013101058 Terapia Ocupacional Não apresentação documentação obrigatória comprovação civil e de renda
(ver toda documentação faltosa no parecer detalhado e privativo do
estudante.

38

2013101102 Nutrição Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI/UFES.
Alterado desconto do RU para 100%, conforme autorização constante no
processo nº 23068.72502/2015-82.

39

2013101166 Administração - Noturno Solicitação indeferida para auxílio transporte, considerando o item 1.2.3 do
edital 05/2012 PROGEPAES/UFES.

Atualizou cadastro no PROAES-UFES conforme edital 014/2014
PROAECI/UFES.

40

2013101208 Terapia Ocupacional41

2013101347 Engenharia de Petróleo - São Mateus "Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI".

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

42

2013101505 Educação Física - Bacharelado Atualizou o cadastro conforme Edital n° 014/2014 PROAECI UFES43

2013101624 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Indeferido conforme item 4.3, documentação apresentada insuficiente para
análise.
Deferida em 20/10/16 , conforme orientação da DAE/PROAECI através de
email em 19/10/16.

44

2013101668 Geologia - Alegre Deferido, visto que a documentação apresentada atende aos critérios do
Edital Nº 08/2016 - PROAECI/UFES para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.

45

2013101671 Geologia - Alegre Deferido, visto que a documentação apresentada atende aos critérios do
Edital Nº 08/2016 - PROAECI/UFES para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.

46

2013101797 Engenharia de Petróleo - São Mateus "Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI".

Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.

47

2013101805 Engenharia de Petróleo - São Mateus "Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI".

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

48

2013101853 Ciência da Computação Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

49

2013104215 Matemática50

2013202456 Ciências Biológicas - Bacharelado Renda per capita Reserva de vagas (item 4.1.6) R$397,00.
Prestação de contas pendente de 2013/1 referente a matrícula anterior:
2011101186
A estudante não recebeu nenhum recurso da assistência estudantil no
período 2013/1, portanto não era necessário ter prestado conta.
-Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital nº 014/2014 PROAECI-
UFES

51

2013202608 Ciências Sociais - Bacharelado - Noturno52

2013202611 Ciências Sociais - Licenciatura - Noturno Renda Superior a 1,5 salários mínimos e apresentação incompleta da
documentação civil e de renda dos pais da estudante.

53

2013202649 Cinema e Audiovisual "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da54



Matrícula Curso Parecer
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

2013203329 Educação Física - Licenciatura Deferido conforme Edital Proaeci  nº 06/201555

2013203553 Terapia Ocupacional56

2013203565 Terapia Ocupacional57

2013203605 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

58

2013203844 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que a documentação apresentada atende aos critérios do
Edital Nº 08/2016 - PROAECI/UFES para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.

59

2013203863 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

60

2013203969 Geologia - Alegre Item 12.1 - Não compareceu às convocações da equipe e não apresentou a
documentação necessária, conforme edital.

61

2013204012 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre DEFERIDO VISTO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO EDITAL 08/2016.
NATHALIA 2327021

62

2014100363 Arquivologia - Noturno Renda superior a 1,5 salários mínimos e ausência do extrato bancário de
dezembro/2017 da mãe da candidata.

63

2014100457 Biblioteconomia 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.

64

2014100577 Ciências Contábeis Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

65

2014100615 Ciências Econômicas - Bacharelado O estudante não atendeu á convocação da equipe para entrega de
documentação complementar  (verificar parecer detalhado), conforme item
12.1

66

2014100682 Engenharia da Computação -Atualizou o cadastro no PROAES conforme Edital 014/2014 PROAECI
/UFES

67

2014100870 Educação Física - Bacharelado -Realizou atualização de cadastro no PROAES- UFES conforme Edital
014/2014 PROAECI UFES.
- Deferido, pois apresentou o Termo de Regularidade socioeconômica e
acadêmica impresso referente a 2015/1.

68

2014101055 Engenharia Mecânica - Renda superior a 1,5 salário mínimo  (descumprimento do item 3.3 do
edital);
- Incompatibilidade entre as informações constantes nos documentos
apresentados (item 4.2 do edital);
- Não apresentação dos extratos bancários da mãe (descumprimento do
item 5.7.1.2 do edital);
- Apresentação do Imposto de Renda 2018 retificado e não original
conforme solicitado, impossibilitando a conclusão da análise e da
compreensão da situação socioeconômica da família (descumprimento do
item 4.2 do edital);
- Não apresentação dos documentos solicitados no item 5.7.6 referente aos
rendimentos de empresário com CNPJ do pai (descumprimento do item
5.7.6 do edital).
As informações e documentos demonstrando incompatibilidade e dados
inconsistentes impossibilitaram a conclusão da análise socioeconômica,
resultando no indeferimento da solicitação de cadastro.

69

2014101121 Odontologia Renda per capita acima de 1,5 salários70

2014101129 Odontologia71

2014101615 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que a documentação apresentada atende aos critérios do
Edital nº 08/2016 - PROAECI/UFES, para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.

72

2014101650 Engenharia de Alimentos - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 -
PROAECI/UFES. NATHALIA 23279021

73

2014101661 Engenharia de Alimentos - Alegre Deferido após recurso conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.

Localizada em: R Benedito Rodrigues Da Silva, 56, Bairro Parana, Jeronimo
Monteiro, ES, CEP 29550-000, Brasil.

74

2014101762 Agronomia - São Mateus Não atendeu ao Edital nos itens 5.3; 5.4 e subitens; 5.7.1.2; 5.7.2.2; 12.1;
12.2.

75

2014101782 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018 item 4.2.
estudante não  apresentou documentação solicitada na análise
socioeconômica.

76

2014101785 Medicina Veterinária - Alegre Faltaram: página da carteira de trabalho, ultimo contrato e/ou página77



Matrícula Curso Parecer
subsequente em branco da candidata;
Candidata e mãe da candidata: Cópia simples da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) entregue em 2017,
referente a 2016, completa, acompanhada do Recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil; ou Consulta
da Situação, no caso de não declarar, disponível no site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/pagi

2014101799 Medicina Veterinária - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 -
PROAECI/UFES.
Ana Claudia Fontes

78

2014101870 Zootecnia - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no Edital 08/2016-PROAECI79

2014101982 Engenharia de Produção - São Mateus Deferido, visto que a documentação apresentada pelo candidato esta em
consonância com as regras do edital par fins de cadastramento no
Programa de Assistência Estudantil da Ufes.

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

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

80

2014101988 Engenharia Mecânica Indeferido por renda superior (item 3.3).81

2014102003 Engenharia de Produção - São Mateus Deferido conforme edital 04/16 Proaeci

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

82

2014102178 Ciências Econômicas - Bacharelado "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

83

2014102279 Biblioteconomia Deferido conforme Edital 06/2015 PROAECI.84

2014102333 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus85

2014102350 Pedagogia - São Mateus86

2014102354 Pedagogia - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

Apresentou documentação incompleta. A saber:
Telma: Declaração que não possui extratos bancarios com os meses
especificados (dez 2017, jan 2018 e fev de 2018) e a assinatura esta
diferente do RG da declarante.

87

2014102382 Medicina Veterinária - Alegre 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.

88

2014202539 Arquivologia89

2014202610 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Indeferido por não apresentação dos documentos solicitados como
pendência e a pedido da estudante, item 5.6  e 5.7.

90

2014202636 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno91

2014202684 Ciências Biológicas92

2014202711 Ciências Contábeis 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.

93

2014202764 Ciências Contábeis - Vespertino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

94

2014202801 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

95

2014202826 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

96

2014202970 Engenharia Elétrica 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.

97

2014202980 Engenharia Elétrica "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

98

2014203075 Fisioterapia99

2014203107 Geografia - Noturno100

2014203200 Educação Física - Licenciatura Não apresentação do Cadastro Nacional de Informações  Sociais da mãe -
CNIS (descumprimento do item 4.2);
Movimentação bancária do estudante incompatível com a renda declarada
(item 4.2.).

101



Matrícula Curso Parecer
2014203254 Educação Física - Bacharelado102

2014203267 Educação Física - Bacharelado Indeferido por não atender os itens 3.3 e 4.2 do edital proaes 1/18103

2014203437 Medicina Ausência da seguinte documentação: Cópia simples da Declaração do
Simples Nacional (completa) ou SIMEI ou quaisquer outras Declarações
tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao pai do estudante.
5.7.6.4

104

2014203451 Música - Licenciatura 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.

105

2014203500 Música - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

106

2014203593 Pedagogia - Licenciatura - Matutino 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.

107

2014203610 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo (verificar parecer
detalhado) 3.3

108

2014204118 Ciência da Computação - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

109

2014204196 Matemática - Licenciatura - Alegre DEFERIDO CONFORME EDITAL 01/2017110

2014204435 Química - Licenciatura - São Mateus Não realizou o recadastramento no PROAES em 2016/2.

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

111

2014204449 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre DEFERIDO, VISTO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO EDITAL 08/2016.
NATHALIA 2327021

112

2015100371 Ciências Sociais - Vespertino113

2015100421 Direito Não apresentação de documentos solicitados para conclusão da análise
(item 4.2 do edital).

114

2015100741 Fisioterapia Renda per capita acima de 1,5 salários e movimentação bancária
incompatível com renda declarada.

115

2015100749 Fisioterapia Indeferida por apresentar renda per capita acima de 1,5 salários mínimos116

2015100872 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

117

2015101050 Química - Bacharelado Deferido conforme Edital PROAECI nº 06/2015118

2015101164 Gemologia Deferido conforme Edital 06/2015 PROAECI.119

2015101222 Nutrição Não apresentação de documentação situação civil da candidata e da mãe
(Conforme Itens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 e 5.6.6 do Edital 01/2018)
Não apresentação do NIS em conformidade com item 5.5.3 edital .
Descumprimento do item 5.4, 5.4.1,5.4.2 e 5.4.3 (auxílio moradia)

120

2015101475 Enfermagem - São Mateus Deferido, na análise sócioeconômica a partir da documentação apresentada
pelo estudante de acordo com o Edital nº06/2015 que trata da atualização
do cadastro no PROAES-UFES.

Deferido Conforme Edital 08/16 Proaeci

121

2015105533 Engenharia da Computação122

2015105548 Farmácia - São Mateus Deferido, na análise sócioeconômica a partir da documentação apresentada
pelo estudante de acordo com o Edital nº06/2015 que trata da atualização
do cadastro no PROAES-UFES.

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

123

2015105560 Agronomia - Alegre Indeferido. Item 4.3: documentação insuficiente para análise.124

2015105595 Nutrição - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016 -
PROAECI/UFES. NATHALIA 2327021

125

2015105798 Agronomia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
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.

126

2015105801 Agronomia - Alegre Deferido visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 -
PROAECI/UFES.
Ana Cláudia Fontes da Silva

127

2015105843 Física - Bacharelado Indeferido com base no item 4.2 do edital, por não apresentar
documentação completa  conforme especificado em edital, e não atender às
convocações da equipe no que tange à entrega de documentação
pendente.

128

2015105871 Terapia Ocupacional129



Matrícula Curso Parecer
2015105925 Física - Bacharelado "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da

documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

130

2015105930 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital. Movimentação bancária é
incompatível com a renda declarada.

131

2015106055 Enfermagem - São Mateus Deferido por cumprimento das exigências do edital Nº 05/17 -Proaeci.132

2015106063 Zootecnia - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital 08/2016 PROAECI-UFES.133

2015106093 Zootecnia - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.134

2015106098 Zootecnia - Alegre Deferido conforme edital 01/2017.135

2015106101 Zootecnia - Alegre Deferido conforme edital 01/2017.136

2015106130 Engenharia de Alimentos - Alegre137

2015106180 Pedagogia - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

138

2015205825 Administração - Diurno Indeferido para auxílio moradia, pois não apresentou documentação civil e
de renda de sua composição familiar (item 5.8 e 5.9).

139

2015206380 Ciências Biológicas Conforme item 4.3, não atendeu à convocação da equipe.140

2015206778 Farmácia141

2015207083 Medicina Renda per capita acima de 1,5 salários mínimos.142

2015207198 Odontologia Não apresentação do contracheque de dezembro de 2017 pai, nem extrato
previdenciário CNIS (documento alternativo). Não apresentação dos
extratos bancários conta itaú (conta registrada no contracheque)

143

2015207309 Serviço Social144

2015207322 Terapia Ocupacional Deferido com base edital 08/2016 PROAECI145

2015207383 Ciência da Computação - São Mateus Descumprimento do Item 12.1 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Não apresentou a documentação complementar solicitada!

146

2015207519 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Deferido, visto que a documentação apresentada atende aos critérios do
Edital Nº 08/2016 - PROAECI/UFES para fins de cadastro no Programa de
Assistência Estudantil.

147

2015207559 Geografia - Noturno "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

148

2015207574 Geografia - Noturno "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

149

2015207667 Ciências Sociais - Vespertino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

150

2015207890 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Deferido de acordo com o Edital nº 08/2016 - PROAECI/UFES. Ângela151

2015207970 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre INDEFERIDO, CONFORME ITEM 4.3 DO EDITAL 08/2016, APRESENTOU
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM INCOMPATIBILIDADE SOBRE A
RENDA PER CAPITA DA FAMÍLIA

DEFERIDO APÓS RECURSO. NATHALIA 2327021

152

2015208190 Lic. Educação do Campo - Ciências Humanas e Sociais -
CE

153

2015208285 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

154

2015208305 Química - Licenciatura - São Mateus155

2016100080 Administração - Noturno156

2016100714 Ciências Contábeis - Vespertino 17-03-2016- Indeferido para auxílio moradia (auxílio B) por descumprimento
do item 4.6 do edital nº04/2016-PROAECI/UFES. (não entregou
comprovante de residência da família).

157

2016100780 Ciências Sociais - Vespertino158

2016101112 Artes Plásticas Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

159

2016101504 Engenharia Mecânica160

2016101526 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Renda per capta ultrapassando o limite de 1,5 salários mínimos mensais.161

2016101682 Filosofia - Bacharelado - Noturno162

2016101887 Fisioterapia163

2016101939 Geografia - Matutino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para

164
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mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

2016101973 História - Vespertino Não atende aos critérios dos itens 3.3 e 4.2 do edital proaes 1/18165

2016102728 Engenharia Florestal - Alegre Deferido após recurso.166

2016102920 Zootecnia - Alegre Indeferido por não estar conforme ao item 4.2 do edital 01/2018 PROAECI-
UFES.

167

2016103011 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Descumprimento do ítem 12.2 do edital 01/2018 Proaeci168

2016103121 Farmácia - São Mateus Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.169

2016103202 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus170

2016103210 Matemática Industrial - São Mateus171

2016103217 Enfermagem - São Mateus172

2016103233 Engenharia de Petróleo - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

173

2016103252 Engenharia de Petróleo - São Mateus Deferido conforme edital 04/16 Proaeci

Deferido conforme Edital 08/2016 Proaeci.

174

2016103313 Farmácia - São Mateus Descumprimentos do Item 5.7.2.2 do Edital Nº 01/2048 da Proeci.
Apresentou Cópia incompleta da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) entregue em 2017 do Senhor Lenilson Lima dos Reis.

175

2016103362 Pedagogia - São Mateus Deferido por cumprimento das exigências do edital Nº 05/17 -Proaeci.176

2016103368 Pedagogia - São Mateus177

2016103407 Engenharia da Computação - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

178

2016103410 Engenharia de Petróleo - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
Ficha espelho ou folha resumo do NIS como especificado em Edital
nº01/2018 da Proaeci ou documentação de comprovação de renda do
Candidato segundo o Item 5.7 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

179

2016103482 Gemologia180

2016200035 Educação Física - Licenciatura181

2016200103 Educação Física - Licenciatura Renda superior a 1,5 salário mínimo (descumprimento do item 3.3 do
edital);
Não comprovação de renda da candidata e do padrasto referente às
remunerações presentes nos extratos bancários (item 5.7)
Incompatibilidade entre as entradas das contas bancárias da mãe e a renda
declarada (item 4.2).

182

2016200607 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol183

2016200622 Música - Licenciatura O estudante não atendeu à convocação da equipe para a entrega dos
seguintes documentos: Ronaldo contracheques de dezembro de 2017 a
fevereiro de 2018 referentes ao vínculo na empresa Fercon, pois, não
consta baixa na CTPS. Vanusa : apresentar extratos bancários
de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, os extratos apresentados são
referente à conta vinculada do FGTS, não substituem os extratos bancários.
Item 5.7.

184

2016200832 Serviço Social "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

185

2016201054 Arquitetura e Urbanismo186

2016201181 Ciências Econômicas - Bacharelado 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.

187

2016201456 Engenharia Mecânica Renda per capta de R$1477,16, superior ao limite de 1,5 Salário Mínimo per
capta (R$1431,00) estabelecido conforme item 3.3 do edital Proaes 1/18.

188

2016201516 Cinema e Audiovisual Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

189

2016202210 Medicina Movimentação dos extratos bancários apresentados é incompatível com a
renda familiar declarada e com a renda-limite do edital de 1,5 salários
mínimos per capita (item 3.3 edital 01/2018).

190

2016203425 Ciências Biológicas Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

191

2016203745 Química - Licenciatura - São Mateus192
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2016203766 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital 01/2018193

2016203790 Ciência da Computação - São Mateus194

2016203839 Química - Licenciatura - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
ELÇA:
*Extrato bancario de Dez 2017, jan e Fev 2018 ou declaração que não
possui esses documentos.
 JANE:
*Declaração de naõ exercicio de atividade remunerada com firma
reconhecida em cartorio ou RG
*Extratos bancarios dos meses de dez. de 2017, jan e fev de 2018 ou
declaração que nao possui esse documento.

195

2016204075 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.196

2016204135 Química - Licenciatura - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.197

2016204137 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre 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.

198

2016204180 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no Edital 08/2016.199

2016204221 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.200

2016204233 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre201

2016204244 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.202

2016204308 Matemática - Licenciatura - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.203

2016204313 Farmácia - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.204

2016204356 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016.205

2016204543 Farmácia Não apresentação de documentação civil e de renda obrigatória, conforme
a situação de cada membro do núcleo familiar.

206

2016204548 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferida conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
Candidata não apresentou documentação de renda dela e dos familiares e
não atendeu a convocação para apresentar na pendência.

207

2016204596 Engenharia da Computação Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

208

2016204631 Ciências Contábeis - Vespertino Não apresentação da comprovação de renda do cônjuge/companheiro da
mãe (descumprimento do item 5.7 do edital) conforme informação constante
no Imposto de Renda da mãe.

209

2016204747 Serviço Social Indeferido conforme item 3.3 e 4.2210

2016204785 Matemática Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

211

2016204837 Serviço Social Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

212

2017100076 Arquivologia - Noturno "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

213

2017100181 Biblioteconomia214

2017100261 Administração - Noturno "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

215

2017100345 Ciências Econômicas - Bacharelado O estudante não atendeu à convocação da equipe para entrega de
documento complementar (verificar no parecer detalhado), conforme item
12.1.

216

2017100438 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Deferido conforme Edital nº 01/2017.217

2017100548 Engenharia da Computação "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

218

2017100790 Gemologia219

2017100860 Física - Bacharelado Indeferido conforme iens 3.3 e 4.2 do edital proaes 1/18220

2017100904 Estatística Processo inconclusivo221

2017100981 Física - Bacharelado222

2017100984 Farmácia223

2017101065 História - Vespertino224

2017101073 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da225
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documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

2017101111 Odontologia Renda per capita acima de 1,5 Salários mínimos226

2017101116 Odontologia Não apresentou declaração de imposto de renda pessoa física 2016/207
conforme previsto pelo item 5.7.3.2 do edital 01/2018

227

2017101187 Oceanografia Indeferido por não atender os requisitos dos itens 3.3 e 4.2 do edital proaes
1/18

228

2017101218 Física - Licenciatura229

2017101253 Oceanografia Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

230

2017101344 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura Deferido conforme Edital nº 01/2017.231

2017101368 Serviço Social Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

232

2017101411 Ciências Biológicas233

2017101440 Direito234

2017101442 Engenharia Elétrica Deferido conforme Edital nº 01/2017.235

2017101533 Gemologia Ausência de documentação de autônomos com CNPJ  5.7.6 e declaração
complementar 12.1 (verificar no parecer detalhado).

236

2017101535 Ciências Econômicas - Bacharelado237

2017101549 Arquivologia - Noturno Indeferido com base no item 4.2 do edital. Movimentação bancária do
cônjuge incompatível coma  renda declarada.

238

2017101645 Matemática Industrial - São Mateus Deferido conforme analise e e regras estabelecidas no Edital Nº01/2017 da
PROAECI.

239

2017101652 Matemática Industrial - São Mateus240

2017101680 Engenharia de Produção - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
*THAYNA: Apresentar declaração de composição familiar; Carteira de
trabalho como especificado no Item 5.7.1.1 do Edital Nº01/2018 da
Proaeci.; declaração de não exercicio de atividade remunerada.; Extrato
bancário de  Fev 2018;
Aline: Contra cheque de Dez 2017, jan 2018 e fev 2018; Declaração de
imposto de renda ou declaração de não ter posse desse documento
(assinatura diferente do RG);
Pai: Declaração de pagamento de pensão alimentícia com firma
reconhecida em cartório ou RG do Declarante.

241

2017101693 Engenharia de Petróleo - São Mateus Recurso: mantido indeferimento. A estudante não apresentou documento
que comprove o endereço do núcleo familiar, em nome de um dos membros
da família.

Indeferido auxílio moradia por descumprimento do ítem 5.6 do edital , o
documento foi solicitado por  email enviado no dia 08/05/17.

Deferido auxílio  moradia  por cumprimento das exigências do edital Nº
05/17 -Proaeci.

242

2017101773 Agronomia - São Mateus incompatibilidade de informações. A estudante apresentou NIS somente
com seu nome e declarou ser sustentada pelo pai. Não apresentou
documentos dos familiares conforme solicita o Edital 01/2018 -Proaeci, nos
casos de apresentação de NIS (ítem 5.5. 5.5.1 e 5.5.2

243

2017101796 Farmácia - São Mateus244

2017101834 Engenharia Química - São Mateus Incompatibilidade de informações . As informações do NIS apresentado não
estão coerentes com a renda declarada pelo estudante.

245

2017101838 Engenharia Química - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital 01/2018
Proaeci

246

2017101861 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Item 4.2 - documentação apresentada demonstra incompatibilidade.247

2017101937 Engenharia Florestal - Alegre DEFERIDO CONFORME EDITAL 01/2017248

2017101945 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre DEFERIDO CONFORME EDITAL 01/2017249

2017101962 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2017.250

2017101979 Geologia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
A candidata deve apresentar a documentação completa da situação civil e
renda dos pais/responsáveis.

251

2017102008 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido por não atender ao item 12.1 do edital 01/2018 PROAECI-UFES252

2017102025 Engenharia da Computação - São Mateus253

2017102028 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido por não estar conforme ao item 12.1 do edital 01/2018
PROAECI-UFES, não apresentou os documentos solicitados.

254
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2017102060 Nutrição - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.

Não apresentou contrato de aluguel regularizado; comprovante da
residência de origem que tenha o nome do candidato ou do esposo e
comprovante de residência de Alegre em nome do candidato ou da
locadora.

255

2017102076 Zootecnia - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital. Renda per capita
superior a 1,5 salário mínimo.

256

2017102085 Zootecnia - Alegre deferido conforme edital 01/2017257

2017102088 Zootecnia - Alegre Indeferida por não estar conforme ao edital 01/2018 PROAECI-UFES, item
4.2.

258

2017102092 Zootecnia - Alegre Item 4.2 . Documentação apresentada é  insuficiente  para análise.259

2017102139 Engenharia Elétrica - Não atendimento do critério 3.3 do edital (Renda familiar per capita
superior a 1,5 salário mínimo).

260

2017102220 Física - Licenciatura261

2017102221 Física - Licenciatura "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

262

2017102274 Nutrição - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2017.263

2017102298 Engenharia de Alimentos - Alegre DEFERIDO CONFORME EDITAL 01/2017264

2017102305 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido por não atender ao item 12.1 do edital 01/2018 PROAECI - UFES265

2017102350 Agronomia - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

266

2017102366 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

267

2017102369 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

268

2017102370 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus269

2017102401 Pedagogia - São Mateus deferido bolsa C e indeferido auxílio moradia . estudante declarou-se
independente.

270

2017102408 Pedagogia - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

271

2017102444 Matemática Industrial - São Mateus272

2017102453 Engenharia Química - São Mateus Renda comprovada incompatível com bens declarados.273

2017102480 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
I.
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.

274

2017102520 Enfermagem - São Mateus275

2017102531 Enfermagem - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

276

2017102533 Enfermagem - São Mateus Indeferido por não apresentar a documentação obrigatória conforme
estabelecido no Edital nº01/2018 da Proaeci. A saber:
*Comprovante de residencia da familia. Meses de referencia Dez ou jan ou
Fev;
* Certidão de casamento ou nascimento da Mãe;
*Declaração de imposto de renda entregue em 2017 ou declaração que não
possui esse documento (Item 5.7.3.1)  da Mãe;

277

2017102556 Enfermagem - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
Documentação de todos os membros da familia, inclusive da candidata,
conforme especificado nos itens 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 do Edital nº01/2018
da Proaeci/UFES.

278

2017102564 Engenharia da Computação - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

279

2017102570 Engenharia da Computação - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

280

2017102578 Farmácia - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da
PROAECI/UFES.

281

2017102585 Farmácia - São Mateus Não apresentou a documentação  civil e de renda completas solicitada via
email impossibilitando a análise sócioeconômica.

282

2017102629 Matemática283

2017102684 Pedagogia - São Mateus Deferido conforme regras e analise estabelecidas no Edital nº01/2017 da284
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PROAECI/UFES.

2017200369 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Indeferido por não atender os requisitos dos itens 3.3 e 4.2 do edital proaes
1/18

285

2017201258 Nutrição Renda per capita acima de 1,5 salários minimos.286

2017202676 Ciência da Computação - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci

287

2017202811 Engenharia Mecânica Incompatibilidade das informações apresentadas (item 12.1 do edital): a
renda constante no documento do cadúnico está divergente da renda per
capita apresentada nos contra cheques dos membros da família.
Não apresentação dos extratos bancários da conta poupança da mãe do
banco do Brasil (item 5.7.1.2 )

288

2017202812 Engenharia Mecânica Ausência da documentação civil e de renda de Vanildo e Marilza 5.6 e 5.7289

2017202830 Engenharia Elétrica Não apresentação de documentos solicitados para conclusão da análise
(item 4.2 do edital).

290

2017202881 Arquivologia - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

291

2017202901 Artes Plásticas Indeferido por renda superior a 1,5 salários mínimos (item 3.3) e
incompatibilidade  (4.2).

292

2017202910 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Renda superior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.523,75 per capita) -
descumprimento do item 3.3 do edital.

293

2017202928 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

294

2017202999 Ciências Contábeis - Vespertino "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

295

2017203054 Administração - Noturno Não apresentação da comprovação de renda do estudante referente ao
líquido de vencimentos constantes nos extratos bancários (descumprimento
do item 5.7).
Incompatibilidade de informações referente à situação ocupacional do
estudante e da mãe (item 4.2.).

296

2017203075 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

297

2017203157 Design Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

298

2017203222 Educação Física - Bacharelado Ausência da documentação civil e de renda dos pais da estudante,
conforme item 5.6 e 5.7- Edital 01/2018- Proaeci Ufes.

299

2017203280 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

300

2017203327 Gemologia "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

301

2017203330 Gemologia302

2017203373 Geografia - Noturno Indeferido conforme item 3.3 e 4.2 do edital proaes 1/18.303

2017203418 História - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

304

2017203541 Odontologia Não apresentação dos extratos bancários de dezembro de 207, janeiro de
2018 e fevereiro de 2018 (conta CEF) do pai;
Não apresentou justificativas para a movimentação bancária da irmã,
incompatível com a declaração de não exercício de atividade remunerada
da irmã.

305

2017203642 Serviço Social Deferido conforme Edital nº 05/2017.306

2017203662 Ciência da Computação - São Mateus Descumprimento do ítem 3.3 do edital 01/2018-Proaeci.307

2017203670 Ciência da Computação - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital 01/2018
-Proaeci.

308

2017203704 Física - Licenciatura - São Mateus Deferido por cumprimento das exigências do edital Nº 05/17 -Proaeci.309

2017203717 Ciência da Computação - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci. Documentação insuficiente para análise.

310

2017203727 Química - Licenciatura - São Mateus Deferido conforme analise e regras estabelecidas no Edital nº05/17.
Indeferido auxilio moradia. Estudante reside em imóvel cedido em São
Mateus.

311

2017203730 Química - Licenciatura - São Mateus Deferido por cumprimento das exigências do edital Nº 05/17 -Proaeci.312
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2017203747 Ciência da Computação - São Mateus Deferido por cumprimento das exigências do edital Nº 05/17 -Proaeci.313

2017203762 Matemática - Licenciatura - São Mateus A renda da familia no NIS esta desatualizada.314

2017203769 Matemática - Licenciatura - São Mateus Deferido conforme analise e regras estabelecidas no Edital nº05/2017.315

2017203780 Matemática - Licenciatura - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

316

2017203786 Matemática - Licenciatura - São Mateus Deferido conforme analise e regras estabelecidas no Edital nº05/2017.317

2017203795 Matemática - Licenciatura - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

318

2017203813 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

319

2017203866 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre 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.

320

2017203943 Física - Licenciatura - Alegre Deferido de acordo com o edital nº 05/2017 - PROAECI-UFES.321

2017203951 Física - Licenciatura - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.322

2017203964 Física - Licenciatura - Alegre Item 4.3 - Documentação insuficiente para análise.323

2017204018 Farmácia - Bacharelado - Alegre Item 4.2 - Documentação insuficiente para análise.324

2017204050 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.325

2017204075 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre 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.

326

2017204076 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Indeferido por não atender ao item 12.1 Edital 01/2018 PROAECI-UFES.327

2017204131 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

328

2017204169 Matemática - Licenciatura - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 05/2017.329

2017204191 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018
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.

330

2017204215 Química - Licenciatura - Alegre 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.

331

2017204370 Administração - Diurno Indeferido para auxílio transporte. Não atende ao critério constante no item
2.3.1 do edital 05/2017.

332

2017204376 Administração - Diurno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

333

2017204413 Arquivologia - Noturno Indeferido por incompatibilidade item 4.2 do Edital.334

2017204447 Ciências Biológicas Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

335

2017204455 Ciências Contábeis Indeferida para auxílio transporte por residir menos de 3km do campus até
a sua residência (item 2.3.1)

336

2017204469 Ciências Contábeis Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

337

2017204540 Educação Física - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

338

2017204551 Enfermagem e Obstetricia339

2017204552 Enfermagem e Obstetricia340

2017204561 Enfermagem e Obstetricia Discrepância entre os rendimentos declarados na composição
familiar/procedência de renda e a documentação anexada pela estudante.
Foram solicitados esclarecimentos adicionais, mas a estudante não
respondeu no prazo estipulado.

341

2017204585 Química - Licenciatura - São Mateus indeferido por descumprimento do ítem 3.3 do edital 01/2018 Proaeci.
Renda superior a 1,5 SM

342
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2017204599 Fisioterapia Renda per capita acima de 1,5 salários mínimos343

2017204615 Gemologia Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

344

2017204637 História - Noturno Deferido conforme edital 05/2017345

2017204646 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

346

2017204683 Psicologia Ausência dos seguintes documentos: 5.7.2.1 Cópia simples dos
contracheques dos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de
2018 (referente ao pai); 5.7.10.1 Declaração de não exercício de atividade
remunerada (Anexo VIII) preenchida e assinada pelo(a) declarante;
(referente a mãe).

347

2017204721 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
I.
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.

348

2017204745 Arquitetura e Urbanismo "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

349

2017204764 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

350

2017204882 Enfermagem e Obstetricia Não apresentou documentação civil e de renda obrigatória do estudante e
de seu núcleo familiar.

351

2017204964 Licenciatura Dupla em Português e Francês Indeferido para auxílio moradia - não atende ao critério constante no item
2.2.2 do edital.

352

2017205011 Odontologia Não apresentou documentação referente ao item 5.7.6 edital e
movimentação bancária do estudante incompatível com renda per capita
declarada.

353

2018100150 Lic. Educação do Campo - Ciênc. Naturais - CEUNES Indeferido. Descumprimento do Item 1.2 do Edital nº01/2018 da
Proaeci/UFES

354

2018102052 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

355

2018102078 Engenharia de Petróleo - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

356

2018102095 Química - Licenciatura Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

357

2018102157 Engenharia da Computação - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta.

358

2018102158 Agronomia - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:

Thales: Certidão de nascimento e CPF.

359

2018102190 Agronomia - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

360

2018102216 Engenharia Química - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

361

2018102240 Fonoaudiologia Renda per capita acima de 1,5 salários. Não apresentação de
documentação mínima para análise de renda.

362

2018102247 Farmácia Não apresentação de documentação civil (item 5.6) e de renda (item 5.7) de
um dos membros da família

363

2018102248 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido por descumprimento do ítem 3.3 do Edital 01/2018 Proaeci.
renda superior a 1,5 SM

364

2018102254 Engenharia da Computação - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
*Comprovante de residencia da familia. Meses de referencia Dez 2017 ou
jan 2018 ou Fev 2018 em PDF.
*Contrato de locação (com firma reconhecida em cartório de todas as
assinaturas em PDF ou Documentação civil de todas as assinaturas).

365

2018102262 Engenharia de Produção - São Mateus Indeferido por apresentar documentação solicitada incompleta , estando em
desacordo com o ítem 12.2 do edital 01/2018 Proaeci

366

2018102393 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação documentação prevista nos itens 5.7.6 e subsequentes
no edital relacionados ao CNPJ 11.676.742/0001-58, ativo segundo

367
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consulta a Receita Federal e movimentação bancária incompatível com
renda declarada e prevista pelo edital.

2018102402 Engenharia Florestal - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

368

2018102404 Odontologia Não apresentou documentação civil (item 5.6 e subsequentes, conforme a
situação de cada membro) e de renda (item 5.7 e subsequentes, de acordo
com a situação empregatícia de cada um) previstas pelo edital 01/2018

369

2018102463 Engenharia da Computação - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

370

2018102472 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/20108.
A renda familiar bruta mensal é superior a 1,5 salário mínimo per capita.

371

2018102659 Zootecnia - Alegre Indeferida por não estar conforme ao edital 01/2018 PROAECI-UFES, Item
12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da documentação
ou a documentação enviada permanece incompleta.

372

2018102679 Engenharia Química - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

373

2018102682 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:

 JASMYN:
*Comprovantede residencia da cidade de São Mateus de Dez ou jan ou fev.
*Documentação referente ao Item 5.7.1. do Edital Nº01/2018 da Proaeci.
*Documentação referente ao Item 5.7.10 do Edital Nº01/2018 da Proaeci.
* Declaração de rendimentos (tem 5.7.7.1 do Edital Nº01/2018 da Proaeci).

 LUZINETE:
*Declaração de rendimentos (tem 5.7.7.1 do Edital Nº01/2018 da Proaeci).
*RG

374

2018102704 Farmácia - São Mateus descumprimento do ítem 5.7.1.1 do edital 01/2018 da Proaeci.375

2018102806 Física - Bacharelado Indeferido por não atender aos itens 3.3 e 4.2 do edital proaes 1/8376

2018102810 Física - Licenciatura Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

377

2018102926 Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

378

2018102935 História - Licenciatura - Vespertino Renda superior a 1,5 salário mínimo (não atende ao critério 3.3 do edital);
Não apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física completo do pai
(não atendimento ao item 5.7.2.2 do edital) apresentou apenas o recibo de
entrega;
Existência de contribuição previdenciária referente aos meses de de/17,
janeiro e fevereiro de 2018 no extrato do CNIS sem informações sobre
rendimentos de autônomo da mãe.

379

2018102948 Terapia Ocupacional Renda per capita acima de 1,5 salários mínimos.380

2018102981 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

381

2018102993 Administração - Diurno382

2018102996 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 d oEdital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
Candidato:
*documento referente ao Item 5.6 do Edital nº01/2018 da Proaeci;
documento referente ao Item 5.5.7.1 do Edital nº01/2018 da Proaeci;
documento referente ao Item 5..7.10 do Edital nº01/2018 da Proaeci

Davi: Declaração de imposto de renda legivel, Documentação das duas
Empresa especificadas no imposto de renda; documento referente ao Item
5.7.6 do Edital nº01/2018 da Proaeci; documento referente ao Item 5.7.1 do
Edital nº01/2018 da Proaeci.

LUCIANE: Copia Carteira de Trabalho; Contra Cheque de dezembro;
Documentação da Empresa especificada no imposto de renda e documento
referente ao Item 5.7.6 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

383

2018103045 Física - Licenciatura Renda superior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.523,75 per capita) -
descumprimento do item 3.3 do edital.

384

2018103047 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
Joice:
*Justificar porque o Comprovante de residencia da cidade de São Mateus
nao esta no nome do Locador (contrato de locação);
Contrato de locação com firma reconhecida em Catorio de todas as

385
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assinaturas ou RG de todas as pessoas que assinaram o contrato de
locação.;
*Declaração de nao exercicio de atividade remunerada (item 5.7.10.1 do
Edital Nº01/2018 da Proaeci)
*Extratos bancarios dos meses de dez. de 2017, jan e fev de 2018 ou
declaração que nao possui esse documento.
*Declaração de recebimento de pensão alimenticia ou declaração de não
recebimento de pensão alimenticia

Maria:
*Carteira de trabalho como especificado no Item 5.7.1.1 do Edital nº01/2018
da Proaeci.
*Extrato bancario de Dez 2017, jan 2018.
*Recibo de entrega à Receita Federal da Declaração de imposto de renda
ano 2017;
*Contra cheque de jan e fev de 2018 ou documentação que comprove a
renda nesse periodo ou declaração de não exerciciode atividade remunera
conforme Edital nº01/2018 da Proaeci.

2018103067 Agronomia - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

386

2018103083 Engenharia de Produção - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
*Clariano: Declaração de rendimentos; Extrato de pagamento do INSS com
o valor da aposentadoria;
*Maria: Declaração de rendimentos;

387

2018103096 Farmácia Não apresentação de documentação civil e de renda da família, conforme
edital 01/2018. Os documentos faltosos estão descritos no parecer privativo

388

2018103183 Engenharia de Produção - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
Não apresentou folha resumo do Cadastro Único na qual conste todos os
membros da família OU toda a documentação de renda da família.

389

2018103226 História - Licenciatura - Vespertino "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

390

2018103231 Gemologia Ausência de declaração complementar solicitada e a pedido de
arquivamento da solicitação pela estudante.

391

2018103268 Nutrição Não  apresentação documentação comprobatória civil e de renda completa.
de Carlos Antonio
A estudante não apresentou declaração de não posse de extratos bancários
datada de dezembro de 2017, janeiro de 2018 e fevereiro de 2018

392

2018103325 Oceanografia Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

393

2018103335 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido por não estar conforme ao item 4.2 do edital 01/2018 PROAECI-
UFES.

394

2018103374 Educação Física - Licenciatura Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

395

2018103415 Biblioteconomia Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

396

2018103457 Farmácia - São Mateus Não apresentou todos os documentos solicitados na convocação conforme
ítem 12.2.

397

2018103467 Ciência da Computação Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

398

2018103490 Fisioterapia Não apresentação extratos bancário de dezembro de 2017, janeiro de 2018
e fevereiro 2018 conta onde irmã recebe os proventos do estágio;
Mãe não refez declaração de posse dos extratos bancários com os meses
de referência do edital (dezembro de 2017, janeiro de 2108 e fevereiro de
2018)

399

2018103517 Ciências Sociais - Vespertino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

400

2018103523 Ciências Econômicas - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

401

2018103584 História - Licenciatura - Vespertino "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

402

2018103597 Filosofia - Bacharelado - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

403
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2018103618 Engenharia Química - São Mateus Atendeu ao Edital 01/2018-Proaeci.404

2018103637 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

405

2018103677 Ciências Contábeis - Vespertino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

406

2018103733 Educação Física - Licenciatura Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

407

2018103757 Farmácia Não apresentou cópia do cartão de banco (necessário para o
cadastramento dos dados bancários), nem comprovante de residência da
família (item 5.4)

408

2018103766 Engenharia Mecânica Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

409

2018103787 Terapia Ocupacional Mãe: item 5.7.2.1: não apresentação contracheque dezembro de 2017  e
pai: item 5.7.1.2

410

2018103803 Pedagogia - Licenciatura - Matutino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

411

2018103882 Estatística Não atendimento ao item 3.3 dos Critérios para concessão do auxílio,
conforme Edital 001/2018 Proaeci.

412

2018103887 Estatística Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

413

2018103900 Filosofia - Bacharelado - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

414

2018103909 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
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.

415

2018103912 Engenharia de Alimentos - Alegre 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.

416

2018103920 Engenharia de Alimentos - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

417

2018103937 Filosofia - Licenciatura - Noturno Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

418

2018103945 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido por não estar conforme aos itens 3.3 e 12.1 do edital 01/2018
PROAECI-UFES.

419

2018103951 Engenharia de Alimentos - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

420

2018103960 Física - Bacharelado Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

421

2018103963 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

422

2018103968 Física - Bacharelado Indeferido por ausência dos documentos de rendimentos referentes ao
CNPJ nº 18.453.047/0001-76 .(item nº 5.7.6)

423

2018103992 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 01/2018 -
PROAECI/UFES. Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo.

424

2018103996 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

425

2018103999 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital. Renda per capita
superior a 1,5 salário mínimo.

426

2018104006 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
A renda familiar bruta mensal é superior a 1,5 salário mínimo per capita.

427

2018104048 Farmácia - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para

428
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mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

2018104056 Geografia - Matutino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

429

2018104068 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

430

2018104115 Oceanografia Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

431

2018104168 Agronomia - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 5.6  e 5.7 do edital (apresentação
da documentação civil e de renda de todo o grupo familiar).

432

2018104191 Matemática - Licenciatura - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

433

2018104196 Matemática - Licenciatura - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

434

2018104201 Nutrição - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

435

2018104216 Matemática - Licenciatura - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

436

2018104229 Zootecnia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
Faltou apresentar declaração de pensão alimentícia da mãe.
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.

437

2018104232 Zootecnia - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

438

2018104251 Geologia - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

439

2018104253 Zootecnia - Alegre Indeferido por não estar conforme ao item 4.2 do Edital 01/2018 PROAECI-
UFES.

440

2018104262 Medicina Veterinária - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

441

2018104271 Medicina Veterinária - Alegre Item 4.3 - Documentação insuficiente para análise.442

2018104286 Geologia - Alegre 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.

443

2018104306 Medicina Veterinária - Alegre Ausência de documentação conforme o item 5.7.6.444

2018104316 Engenharia Florestal - Alegre Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos.

445

2018104322 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018
Não enviou documento com foto de quem assinou a declaração de moradia
ou um contrato de aluguel  com reconhecimento de assinatura no cartório.
ou um documento com foto e assinatura para conferência.

446

2018104357 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação civil e de renda obrigatória, conforme
a situação de cada membro do núcleo familiar.

447

2018104362 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação documentação prevista no item 5.7.6.3,  5.7.6.4 e 5.7.6.5
relativas aos CNPJ ativos no site da receita federal e de titularidade do pai
da estudante.

448

2018104404 Agronomia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.
I.
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.

449

2018104406 Nutrição Movimentação bancária (créditos e débitos)dos extratos apresentados
excede os R$ 1431,00 per capita e é incompatível com a renda declarada.

450

2018104407 Nutrição - Alegre451
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Indeferido por não estar de acordo com o item 3.3 do edital 01/2018
PROAECI-UFES

2018104413 Engenharia Química - São Mateus Não apresentou todos os documentos completos  solicitados pela equipe
enviada por email, conforme os ítens indicados no Edital e descritos no
email.

452

2018104420 Engenharia Química - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci. Não
apresentou Ficha espelho ou folha resumo do cadastro Unico ou relatorio
sintetico do Cadastro Unico que apresente todos os membros da familia
declarados na Composição familiar ou  documentação de comprovação de
renda de todos os membros da familia conforme especificado no Item 5.7
do Edital Nº01/2018 da Proaeci.

453

2018104422 Engenharia Química - São Mateus Indeferido por estar em desacordo com o ítem 3.3 do Edital 01/2018
Proaeci.Renda superior a 1,5 S M

454

2018104424 Engenharia Química - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

455

2018104437 Engenharia Química - São Mateus Não atendeu ao Edital 01/2018-Proaeci nos itens 5.7.1 e subitens; 5.9.1;
5.7.10.1; 12.1.

456

2018104441 Engenharia de Petróleo - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

Apresentou documentação incompleta. A saber:
*Andressa: Declaração de rendimentos preenchida e assinada pelo
declarante (não foi anexada no portal).

457

2018104457 Engenharia de Petróleo - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

Apresentou documentação incompleta. A saber:
*RAFAEL: Declaração de vinculo com a mãe e com o pai. Informar desde
quando reside com os avos

458

2018104471 Engenharia da Computação - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

459

2018104490 Matemática Industrial - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe que solicitou os documentos por
email. Não apresentou nenhum documento civil e de renda para subsidiar a
análise .

460

2018104495 Matemática Industrial - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

461

2018104498 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido por não apresentar a documentação obrigatória conforme
estabelecido no Edital nº01/2018 da Proaeci. A saber:

*Documentação completa de todos os membros da família conforme item
5.6 do Edital nº01/2018 da Proaeci;

*Documentação completa de todos os membros da familia conforme item
5.7 do Edital nº01/2018 da Proaeci;

462

2018104506 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido considerando o Item 4.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Informou via declaração que não tem contato com os pais, mais na
declaração de trabalho informal o pai assinou como testemunha e
apresentou, ainda, comprovante de residência no nome da mãe.

463

2018104507 Matemática Industrial - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
*ACIDENE: Declaração que não possui extratos bancários com os meses
de referencia (Dez 2017, jan 2018 e fev de 2018.).
*JOANA: Declaração que não possui extratos bancários com os meses de
referencia (Dez 2017, jan 2018 e fev de 2018.).
*LAYARA: Declaração que não possui extratos bancários com os meses de
referencia (Dez 2017, jan 2018 e fev de 2018.).
*THAYNA: Declaração que não possui extratos bancários com os meses de
referencia (Dez 2017, jan 2018 e fev de 2018.).

464

2018104523 Farmácia - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.465

2018104528 Farmácia - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

466

2018104533 Farmácia - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

467

2018104543 Agronomia - São Mateus Indeferido por não apresentar a documentação obrigatória conforme
estabelecido no Edital nº01/2018 da Proaeci. A saber:

*Docuementação do Tio referente aos itens 5.7.3.1 e 5.7.3.2 do Edital
nº01/2018 da Proaeci.

468

2018104546 Agronomia - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

469

2018104562 Agronomia - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

470
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2018104578 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus indeferido por apresentar incoerência entre as informações sobre a renda

mensal bruta familiar e sobre a composição familiar considerando as
informações do Portal da Assistência Estudantil dos demais CPF's
vinculados(edital 01/2018 -Proaeci)

471

2018104585 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.472

2018104597 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus "Item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe para envio da
documentação ou a documentação enviada permanece incompleta. Para
mais informações, acesse ae.ufes.br, na aba documentos."

473

2018104599 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus indeferido por apresentar incoerência entre as informações sobre a renda
mensal bruta familiar e sobre a composição familiar considerando as
informações do Portal da Assistência Estudantil dos demais CPF's
vinculados(edital 01/2018 -Proaeci)

474

2018104600 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Não atendeu ao Edital 01/2018-Proaeci.475

2018104605 Engenharia de Produção - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe solicitando documentos por email.
Documentação insuficiente para análise.

476

2018104627 Engenharia de Produção - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
* ARINEO: Declaração que não possui extratos bancarios com os meses
especificados (dez 2017, jan 2018 e fev de 2018); Contracheque de
fevereiro de 2018 (encaminhou ode janeiro);
* LUZIA: Declaração que não possui extratos bancarios com os meses
especificados (dez 2017, jan 2018 e fev de 2018);
* MARCOS: Declaração que não possui extratos bancarios com os meses
especificados (dez 2017, jan 2018 e fev de 2018);
*Rodrigo: Declaração que não possui extratos bancarios com os meses
especificados (dez 2017, jan 2018 e fev de 2018);

477

2018104639 Pedagogia - São Mateus Indeferido por não apresentar a documentação obrigatória conforme
estabelecido no Edital nº01/2018 da Proaeci. A saber:

Gabriela: Carteira de Trabalho (Item 5.7.1.1 Edital nº01/2018); Declaração
de Vinculo com os Pais;

Leandro: Carteira de Trabalho (Item 5.7.1.1 Edital nº01/2018);  Extrato
Bancário (Item 5.7.1.1 Edital nº01/2018);

Simone: Extrato Bancário (Item 5.7.1.1 Edital nº01/2018); Contra cheque de
Fevereiro; Imposto de renda completo ou declaração que não possui esse
documento (Item 5.7.2.2 Edital nº01/2018).

478

2018104672 Pedagogia - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci. Não
atendeu a convocação da Equipe.

479

2018104680 Pedagogia - São Mateus Não atendeu ao Edital 01/2018-Proaeci no item 5.7.1.2.480

2018104681 Enfermagem - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.481

2018104682 Enfermagem - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

482

2018104686 Enfermagem - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

483

2018104697 Enfermagem - São Mateus Não atendeu a convocação da equipe conforme ítem 12.2 do edital01/2018
Proaeci.

484

2018104699 Enfermagem - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.
Apresentou documentação incompleta. A saber:
*Claudia: Declaração que nao possui extrato bancario. Incluir os meses de
referencia( Dez. 2017, jan 2018 e fev 2018);
*Noemi: Declaração que nao possui extrato bancario. Incluir os meses de
referencia( Dez. 2017, jan 2018 e fev 2018).

485

2018104726 Engenharia de Produção - São Mateus Descumprimento do Item 12.2 do Edital nº01/2018 da Proaeci.

Apresentou documentação incompleta. A saber:
*IVANETE: Declaração que não possui extrato bancario com o periodo
especificado (Dez 2017; Jan 2018 e fev de 2018); Declaração de imposto
de renda entregue em 2017 ou declaração que nao possui esse documento;

*LEVI:  Declaração de imposto de renda entregue em 2017 ou declaração
que nao possui esse documento;

*MARIANNA: Declaração de moradia. Assinatura do declarante esta
diferente da CNH. Substituir; Extratos bancarios ou Declaração que nao
possui extrato bancario. Incluir os meses de referencia( Dez. 2017, jan 2018
e fev 2018); RG para comparação de assinatura das declarações.

486

2018200029 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.2 do edital. Estar regularmente
matriculado(a) na(s) disciplina(s) do curso de graduação presencial da Ufes
no semestre de 2018/1.

487
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