
Resultado do recurso - 1º Período / 2018

Matrícula Curso Parecer
2012101851 Oceanografia Deferido para Auxílio B, conforme edital 01/2018-PROAECI. Com relação

ao indicador de Situação de Moradia (SM), esse leva em conta a situação
de moradia do grupo familiar, ou seja, da família da estudante em Linhares.

1

2012203759 Gemologia Solicitação indeferida: a estudante não cumpre os requisitos para
concessão do auxílio conforme o item 2.2.1. Deferida para auxílio C.
Acessar ae.ufes.br para parecer detalhado.

2

2013100295 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Solicitação deferida: estudante apresentou documentação, conforme
solicitado no edital 01/2018.

3

2013101058 Terapia Ocupacional Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou do deferimento da mesma.

4

2014100615 Ciências Econômicas - Bacharelado Solicitação indeferida: há incompatibilidade nas informações prestadas com
os extratos bancários (item 4.2).

5

2014101121 Odontologia Solicitação deferida: no momento do recurso, a candidata apresentou
justificativa, sendo possível o deferimento do processo.

6

2014101762 Agronomia - São Mateus Solicitação indeferida: documentação incompleta.
- O documento referente ao item 5.3 não está em nome de um dos
membros familiares;
- O contrato de aluguel está sem firma reconhecida do locador e o
estudante não apresentou documento com assinatura do mesmo;
- Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física da mãe do candidato.

7

2014101785 Medicina Veterinária - Alegre Solicitação indeferida. Candidata não apresentou documentação, conforme
parecer no momento da análise socioeconômica. Não apresentou 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

8

2014102354 Pedagogia - São Mateus Solicitação deferida: no momento do recurso, a estudante apresentou
documentação, possibilitando o deferimento do pedido.

9

2014102382 Medicina Veterinária - Alegre Solicitação indeferida: o conceito de família, conforme item 4.3 do edital
01/2018, não se limita às questões geográficas. As informação
apresentadas pelo estudante não incompatíveis com informações
apresentadas anteriormente.

10

2014202764 Ciências Contábeis - Vespertino Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento da análise,
documentação que possibilitou a conclusão da análise.

11

2014203500 Música - Bacharelado Solicitação indeferida: estudante não apresentou documentação, como
prevê o edital 01/2018 (Item 4.2 e 12.2 do edital 01/2018)

12

2014203610 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Solicitação indeferida: a estudante não apresentou documentação suficiente
para a conclusão da análise. Parecer detalhado disponível ae.ufes.br.

13

2014204118 Ciência da Computação - São Mateus O estudante apresentou documentação incompatível com as informações
declaradas. Na condição de estudante, entende-se que, no caso do
estudante, há um vínculo com sua família, impossibilitando o deferimento
do pedido, conforme prevê o item 4.2. do Edital 01/2018-Proaeci - 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.

14

2015100749 Fisioterapia Solicitação indeferida: a renda da estudante é superior a 1,5 s.m.15

2015105798 Agronomia - Alegre Solicitação indeferida: conforme item 4.2 do edital 01/2018, a candidata não
apresentou documentação que possibilitasse o deferimento da solicitação.

16

2015105843 Física - Bacharelado Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento da análise,
documentação que possibilitou a conclusão da análise.

17

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

18

2015207198 Odontologia Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou o deferimento do pedido.

19

2015207559 Geografia - Noturno Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise

20

2016100728 Pedagogia - Licenciatura - Matutino
(Alteração de categoria de auxílio de B para A)

21

2016102920 Zootecnia - Alegre Solicitação indeferida: há incompatibilidade das informações declaradas por
parte da estudante, conforme prevê o item 4.2 do edital 01/2018. Parecer

22



Matrícula Curso Parecer
detalhado em ae.ufes.br.

2016103011 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

23

2016103313 Farmácia - São Mateus Solicitação deferida: a estudante apresentou documentação, porém foi
possível o deferimento apenas para o Auxílio C. Não apresentou
comprovante de endereço do locador.

24

2016103410 Engenharia de Petróleo - São Mateus Solicitação indeferida: o item 4.3 do edital entende-se como família, o
núcleo de pessoas unidas por laços afetivos, com ou sem laços
consanguíneos. Tem como tarefa principal o cuidado e a proteção dos
membros, que usufruem dos mesmos recursos financeiros e podem residir
ou não no mesmo domicílio. O estudante se declara independente e não
exerce atividade remunerada, evidenciando dependência com o grupo
familiar de origem. As informações declaradas estão incompatíveis com a
situação do estudante, conforme prevê o item 4.2 do edital 01/2018.

25

2016200622 Música - Licenciatura Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

26

2016200832 Serviço Social Solicitação deferida: estudante apresentou documento e justificativa que
possibilitaram o deferimento do pedido.

27

2016201181 Ciências Econômicas - Bacharelado Solicitação indeferida: o estuante apresentou documentação apenas da
mãe.

28

2016204039 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Solicitação indeferida, conforme item 2.2.1 do Edital 01/2018 - o Auxílio
Moradia consiste em auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), para custear parte das despesas com moradia para o(a) estudante
que, em função da graduação, passou a residir na região do campus em
que estuda e que ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo
familiar na cidade de origem. No caso do estudante, a perda do vínculo com
o núcleo familiar não ocorreu em razão da graduação.

29

2016204548 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Não apresentou documentação, conforme prevê o edital 01/2018 e Item não
atendeu á convocação da equipe (item 12.2).

30

2016204631 Ciências Contábeis - Vespertino Solicitação indeferida: informações apresentadas pelo estudante são
incompatíveis/insuficientes para a conclusão da análise, conforme itens
12;2 e 4.2 do edital 01/2018.

31

2017100028 Administração - Noturno Solicitação indeferida: solicitação indeferida para auxílio moradia com base
no item 2.2.2 do edital. Solicitação indeferida para auxílio transporte com
base no item 2.3.1. Verificar parecer detalhado em ae.ufes.br.

32

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."

33

2017100904 Estatística 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.

34

2017101111 Odontologia Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo.35

2017101116 Odontologia Solicitação deferida: apresentou a documentação no momento do recurso,
sendo possível o deferimento do mesmo.

36

2017101187 Oceanografia Solicitação deferida: no momento do recurso, a estudante apresentou
documentação e justificativa que possibilitou o deferimento, conforme edital
01/2018.

37

2017101731 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação indeferida: conforme item 2.2.1, o Auxílio Moradia consiste em
auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear
parte das despesas com moradia para o(a) estudante que, em função da
graduação, passou a residir na região do campus em que estuda e que
ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo
familiar na cidade de origem. Ou seja, não se configura, no caso da
candidata, dependência econômica e afetiva do núcleo familiar de origem.

38

2017101838 Engenharia Química - São Mateus 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.

39

2017101995 Engenharia da Computação - São Mateus Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

40

2017102028 Medicina Veterinária - Alegre Solicitação deferida: a solicitação da estudante foi deferida, com base na
documentação apresentada.

41

2017102072 Zootecnia - Alegre Solicitação indeferida: conforme item 12.2 do edital, pois não atendeu à42



Matrícula Curso Parecer
convocação da equipe. Acessar ae.ufes.br, na aba "resultados" para
detalhes do parecer.

2017102092 Zootecnia - Alegre Solicitação indeferida: a estudante não apresentou, no momento do
recurso, documentação suficiente para conclusão da análise

43

2017102139 Engenharia Elétrica Solicitação indeferida: o cálculo, como colocado pelo estudante, obedeceu
aos critérios estabelecidos pelo edital 01/2018. No momento da análise
socioeconômica, os valores passíveis de desconto foram descontados,
conforme consta em parecer detalhado, disponível em ae.ufes.br

44

2017102221 Física - Licenciatura Solicitação indeferida: o estudante não apresentou no momento do recurso
documentação suficiente para conclusão da análise (itens 4.2 e 12.2).

45

2017102305 Engenharia de Alimentos - Alegre Solicitação indeferida: documentação insuficiente para a conclusão da
análise. Não apresentou toda a documentação prevista no edital 01/2018
(item 4.2 e 12.2)

46

2017102453 Engenharia Química - São Mateus Itens 4.2 e 12.2 - Renda comprovada incompatível com bens declarados.47

2017102585 Farmácia - São Mateus Solicitação indeferida: não apresentou documentação conforme prevê o
edital 01/2018. Não atendeu às convocações da equipe.

48

2017102764 Agronomia - São Mateus Solicitação indeferida: conforme item 2.2.1, o Auxílio Moradia consiste em
auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear
parte das despesas com moradia para o(a) estudante que, em função da
graduação, passou a residir na região do campus em que estuda e que
ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo familiar na cidade de
origem. No candidata, não há vínculo comprovado com o núcleo familiar de
origem, uma vez que se declara independente.

49

2017200369 Artes Visuais - Licenciatura - Noturno Solicitação indeferida: a documentação apresentada pela estudante não
possibilitou o deferimento processo. Parecer detalhado em ae.ufes.br

50

2017201258 Nutrição Solicitação indeferida: a documentação apresentada no recurso não
possibilitou a conclusão da análise. Parecer detalhado em ae.ufes.br

51

2017202676 Ciência da Computação - São Mateus Solicitação deferida: estudante apresentou documentação no recurso que
possibilitou o deferimento.

52

2017202901 Artes Plásticas Solicitação indeferida: a estudante não apresenta em recurso
documentação que possibilite a conclusão para deferimento do processo,
permanecendo incompatibilidade entre a movimentação bancária e as
informações declaradas.

53

2017202910 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Solicitação deferida: estudante apresentou comprovação de recebimento de
períodos anteriores oriundos de decisão judicial.

54

2017203054 Administração - Noturno Solicitação indeferida: o estudante apresentou, no decorrer do processo,
informações incompatíveis e inconsistentes que não permitem a conclusão
da análise. (Item 4.2)

55

2017203127 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

Indeferido para auxílio moradia por não apresentar comprovante de
residência (o comprovante entregue não está em nome da estudante, nem
em nome da declarante/locadora do imóvel)

56

2017203257 Enfermagem e Obstetricia Solicitação indeferida: as informações foram insuficientes para concessão
do auxílio A. Vide parecer detalhado em ae.ufes.br

57

2017203327 Gemologia Solicitação deferida: o estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou o deferimento do mesmo.

58

2017203431 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura Impossibilidade de análise de recurso: estudante não apresentou formulário
para recurso e anexou apenas um extrato bancário. Permanece deferido
para auxílio C.

59

2017203589 Pedagogia - Licenciatura - Noturno O grupo familiar da estudante reside em Florianópolis (SC) e a mesma em
Vila Velha, por razão da graduação, fazendo jus aos auxílios moradia e
transporte. Com relação ao indicador de Situação de Moradia, é levado em
consideração a situação do grupo familiar.

60

2017203662 Ciência da Computação - São Mateus Solicitação indeferida: descumprimento do ítem 3.3 do edital 01/2018-
Proaeci, renda superior a 1,5 s.m

61

2017203717 Ciência da Computação - São Mateus Solicitação deferida: o estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou o deferimento do mesmo.

62

2017203762 Matemática - Licenciatura - São Mateus Solicitação deferida: no momento do recurso, o estudante apresentou
justificativa e documentos que possibilitaram o deferimento do pedido.

63

2017203811 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Solicitação indeferida: conforme item 2.2.1, o Auxílio Moradia consiste em
auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear
parte das despesas com moradia para o(a) estudante que, em função da
graduação, passou a residir na região do campus em que estuda e que
ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo
familiar na cidade de origem. Ou seja, não se configura, no caso do
candidato, dependência econômica e afetiva do núcleo familiar de origem.

64

2017203813 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Solicitação indeferida:   o estudante não atendeu a convocação da equipe
conforme ítem 12.2 do edital01/2018 Proaeci, conforme prevê o item 12.2
do edital 01/2018. Além disso, no momento do recurso, não apresentou a

65



Matrícula Curso Parecer
documentação completa. Não apresentou os contracheques referentes à
janeiro e fevereiro de 2018.

2017203964 Física - Licenciatura - Alegre Solicitação indeferida: Item 4.3 - Documentação insuficiente para análise e
item 12.2 - não atendeu à convocação da equipe, em especial para
atendimento social.

66

2017204018 Farmácia - Bacharelado - Alegre Solicitação deferida: a estudante apresentou a documentação que
possibilitou o deferimento do pedido.

67

2017204076 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre Solicitação indeferida: estudante não apresentou documentação que
possibilitasse a conclusão da análise. Indeferida com base nos itens 12.1 e
4.2 do edital 01/2018.

68

2017204131 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Solicitação indeferida: itens 12.2, 4.2 e 3.3 do edital 01/2018. O estudante
apresentou documentação incompleta (vide parecer detalhado no
ae.ufes.br). Não atendeu às convocações da equipe e a renda, mesmo sem
a documentação completa, quando calculada, ultrapassa 1,5 s.m. per

69

2017204413 Arquivologia - Noturno Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

70

2017204469 Ciências Contábeis Solicitação deferida: estudante apresentou contrato de moradia, porém se
declara independente. Deferida para auxílio C.

71

2017204492 Ciências Econômicas - Bacharelado Deferido com base no edital 01/2018 da PROAECI72

2017204561 Enfermagem e Obstetricia Não há compatibilidade entre as informações declaradas e a documentação
apresentada.
r.

73

2017204599 Fisioterapia Solicitação indeferida: o item 3 e 4 do edital 01/2018 estabelece critérios e
procedimentos objetivos para o  cálculo da renda familiar bruta mensal,
sendo que a mesma deve ser inferior a 1,5 s.m. per capita.

74

2017204646 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol Solicitação DEFERIDA: no momento do recurso, a estudante apresentou
informações que possibilitaram o deferimento da solicitação para ingresso
no Proaes-Ufes.

75

2017204683 Psicologia Solicitação indeferida: estudante não confirmou a documentação na fase de
análise, o que caracteriza documentação inválida para análise. Acessar
ae.ufes,br para parecer detalhado.

76

2017204701 Serviço Social Solicitação indeferida: a estudante apresenta comprovação de moradia em
que reside a menos de 3km do campus que estuda. Nesses casos, a
estudante não atende aos critérios para concessão dos auxílios moradia e
transporte. Ver parecer detalhado em ae.ufes.br.

77

2017204745 Arquitetura e Urbanismo Solicitação indeferida: estudante não atendeu à convocação da equipe e no
recurso apresentou documentação incompleta.

78

2018102078 Engenharia de Petróleo - São Mateus Estudante apresentou toda a documentação no momento do recurso,
possibilitando a conclusão da análise.

79

2018102083 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Defirido auxílio A, conforme edital 01/201880

2018102084 Farmácia - São Mateus Apresentou documentação no momento do recurso.81

2018102157 Engenharia da Computação - São Mateus Solicitação indeferida: não apresentou documentação conforme previsto no
edital 01/2018.

82

2018102194 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Conforme item 2.2.1 O Auxílio Moradia consiste em auxílio financeiro, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear parte das despesas com
moradia para o(a) estudante que, em função da graduação, passou a residir
na região do campus em que estuda e que ainda depende, afetiva e
economicamente, do núcleo familiar na cidade de origem. A estudante
apresenta documentação do núcleo familiar e despesas com moradia com o
mesmo endereço, não caracterizando a saída da mesma do núcleo familiar.

83

2018102254 Engenharia da Computação - São Mateus Solicitação deferida: estudante apresentou documentação que possibilitou a
conclusão da análise.

84

2018102262 Engenharia de Produção - São Mateus Solicitação indeferida: as informações apresentadas são insuficientes para
a conclusão da análise socioeconômica, conforme item 4.2 do edital
01/2018.

85

2018102304 Física - Bacharelado Solicitação deferida: estudante apresentou documentação que possibilitou o
deferimento do pedido para Auxílio A.

86

2018102393 Enfermagem e Obstetricia Solicitação indeferida: a estudante apresenta informação incompatíveis,
conforme item 4.2 do edital 01/2018. Com relação às deduções para o
cálculo, as mesmas se encontram no item 4.5.1, não sendo empréstimos
pessoas passíveis de desconto.

87

2018102402 Engenharia Florestal - Alegre Solicitação indeferida: estudante não atendeu à convocação da equipe e a
documentação entregue, no momento do recurso, permanece incompleta.

88

2018102463 Engenharia da Computação - São Mateus Solicitação indeferida: item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe e
não apresentou e item 7.1 - não anexou formulário para interposição do
recurso com justificativa (Anexo X).

89

2018102472 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme item 3.3  do edital 01/2018-Proaeci - ter renda familiar
bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita (parecer

90



Matrícula Curso Parecer
detalhado em ae.ufes.br).

2018102659 Zootecnia - Alegre Solicitação indeferida: item 12.2 - Não atendeu às convocações da equipe
para envio da documentação ou a documentação enviada permanece
incompleta.

91

2018102704 Farmácia - São Mateus Solicitação deferida: no momento do recurso, a estudante apresentou
documentação que possibilitou o deferimento do pedido.

92

2018102806 Física - Bacharelado A estudante não apresentou documentos, na fase de recurso, que
possibilitassem o deferimento do pedido da mesma. Há incompatibilidade
entre as informações e a documentação apresentada. Solicitação
indeferida. Mais informações em ae.ufes.br

93

2018102872 Engenharia Química - São Mateus Solicitação deferida: a estudante apresentou documentação e justificativa
de gastos com moradia, conforme prevê o item 2.2.1 do edital 01/2018.

94

2018102906 Pedagogia - São Mateus No momento do recurso, a estudante apresentou a documentação,
possibilitando o deferimento da mesma para o auxílio moradia.

95

2018102993 Administração - Diurno Solicitação indeferida: o estudante não apresentou a documentação dos
pais, como solicitado (itens 4.2 e 12.2 do edital 01/2018)

96

2018102996 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação indeferida: não foi possível concluir a análise com as
informações prestadas. Há incompatibilidade entre a renda declarada e a
movimentação financeira e também com as empresas do grupo familiar.

97

2018103045 Física - Licenciatura Estudante apresentou comprovação de recebimento de períodos anteriores
oriundos de decisão judicial.

98

2018103083 Engenharia de Produção - São Mateus Solicitação indeferida: estudante informa, inicialmente, que a mãe é
aposentada e, no momento do recurso, apresenta informações de
atividades e renda diferentes das apresentadas na inscrição (Item 4.2 do
edital 01/2018)

99

2018103183 Engenharia de Produção - São Mateus Pedido indeferido. Estudante apresentou dados inconsistentes, como prevê
o item 4.2 do Edital 01/2018-Proaeci - 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.

100

2018103223 Terapia Ocupacional Solicitação deferida: estudante apresentou documentação que permitiu o
deferimento da mesma.

101

2018103268 Nutrição Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

102

2018103325 Oceanografia Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

103

2018103363 Artes Plásticas Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou o deferimento do pedido.

104

2018103457 Farmácia - São Mateus Item 3.3 - Ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita (acesse ae.ufes.br na aba "Resultado" para mais
detalhes);

105

2018103490 Fisioterapia Solicitação deferida: a estudante entregou no momento do recurso a
documentação, possibilitando a conclusão da análise.

106

2018103495 Psicologia Indeferido para auxílio transporte por residir a menos de 3km da UFES,
critério previsto no item 3.3.1 do edital 01/2018.

107

2018103577 Geografia - Matutino Documentação apresentada. Deferido auxílio A108

2018103636 Ciências Econômicas - Bacharelado Solicitação deferida: o processo da estudante já encontra-se deferido.109

2018103637 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

110

2018103733 Educação Física - Licenciatura Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento do recurso,
justificativa e documentação que permitiu o deferimento do pedido,
conforme edital 01/2018.

111

2018103757 Farmácia Estudante apresentou documentação, conforme previsto em Edital 01/2018.112

2018103787 Terapia Ocupacional Solicitação indeferida: não apresentação contracheque dezembro de 2017
e pai: item 5.7.1.2

113

2018103826 Ciências Sociais - Vespertino Solicitação indeferida: a estudante não apresentou vínculo familiar, se
declarando independente, não sendo possível a concessão do auxílio
moradia. Deferido auxílio C.

114

2018103900 Filosofia - Bacharelado - Noturno Item 4.2 e 12.2 - Candidato não apresentou às convocações da equipe
durante o processo de conferência e/ou de análise da documentação.
Emails de solicitação de documentos enviados em: 05/04/2018  e
20/03/2018.

115

2018103920 Engenharia de Alimentos - Alegre Solicitação deferida: estudante apresentou, no momento do recurso, a
documentação e justificativa que possibilitou o deferimento do pedido,
conforme edital 01/2018.

116

2018103968 Física - Bacharelado Solicitação indeferida: o estudante não apresentou no momento do recurso,117
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documentação suficiente para o deferimento do pedido (itens 4.2 e 12.2)

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

118

2018104181 Agronomia - Alegre Deferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2018.119

2018104196 Matemática - Licenciatura - Alegre Solicitação deferida: a estudante apresentou documentação que possibilitou
a conclusão da análise do processo e o deferimento do mesmo.

120

2018104201 Nutrição - Alegre Solicitação deferida: estudante apresentou documentação que possibilitou o
deferimento do pedido.

121

2018104229 Zootecnia - Alegre Solicitação deferida: estudante apresentou a documentação, possibilitando
o deferimento do pedido.

122

2018104316 Engenharia Florestal - Alegre Solicitação indeferida: estudante não atendeu à convocação da equipe, não
confirmou a documentação para análise e, no momento do recurso não
apresentou documentação que possibilitasse a conclusão da análise (Itens
3.1, 4.2 e 12.2 do edital 01/2018).

123

2018104340 Biblioteconomia Solicitação indeferida: a estudante foi deferida para o auxílio D, garantindo
assim o direito ao auxílio, conforme previsto no edital 01/2018. Como a
estudante se declara independente, não é possível concessão do auxílio
moradia, conforme prevê o item 2.2.1 do edital 01/2018.

124

2018104357 Enfermagem e Obstetricia Estudante apresentou documentação completa, no momento do recurso,
sendo possível o deferimento do pedido.

125

2018104407 Nutrição - Alegre Solicitação indeferida: renda per capita não atende ao critério previsto no
item 3.3. do edital 01/2018.

126

2018104420 Engenharia Química - São Mateus A estudante não apresentou, no momento do recurso, documentos que
possibilitem a conclusão da análise do pedido de inclusão na Assistência
Estudantil. Como previsto no item 12.1, a equipe de análise pode solicitar
ao estudante documentos substitutivos e/ou para análise. No caso da
estudante, há uma incompatibilidade, como prevê o item 4.2,  quando a
estudante se declara independente, desempregada e na condição de
estudante. A situação informada pela estudante demonstra vínculo afetivo e
financeiro com o núcleo familiar de origem, impossibilitando a conclusão
para o deferimento do pedido de ingresso no Proaes-Ufes.

127

2018104422 Engenharia Química - São Mateus Solicitação indeferida: para análise socioeconômica, os valores a serem
descontados na renda bruta mensal estão previstos no item 4.5 do edital
01/2018-Proaeci. Além disso, a documentação apresentada está
incompleta, não possibilitando a conclusão da análise. Mais informações
em ae.ufes.br.

128

2018104441 Engenharia de Petróleo - São Mateus Solicitação: Estudante apresentou documentação, que permitiu o
deferimento do pedido do mesmo.

129

2018104457 Engenharia de Petróleo - São Mateus Solicitação indeferida:  informações apresentadas inconsistentes, conforme
item 4.2. O estudante declara que mora com os avós, mas quando
solicitado a apresentar documentação, apresentou apenas a documentação
do mesmo. Nesses casos, faz-se necessário a declaração dos pais com a
informação.

130

2018104495 Matemática Industrial - São Mateus No momento do recurso, o estudante apresentou documentação sendo
possível o deferimento.

131

2018104509 Farmácia - São Mateus Indeferido para o auxílio moradia, conforme item 2.2 do Edital 01/2018-
PROAECI. O auxílio moradia é destinado aos estudantes que, por razão da
graduação, não residem mais na cidade de origem. Indeferido para o auxílio
moradia, pois a estudante e sua mãe residem na cidade de São Mateus,
mesma localização da graduação da estudante.

132

2018104520 Farmácia - São Mateus Solicitação deferida: no momento do recurso o estudante apresentou
documentação, possibilitando o deferimento para o auxílio moradia.

133

2018104541 Farmácia - São Mateus Solicitação indeferida: estudante apresentou documentação incompatível
impossibilitando o deferimento para auxílio A. Deferido auxílio C. Parecer
detalhado em ae.ufes.br.

134

2018104543 Agronomia - São Mateus Estudante apresentou a documentação completa no recurso.135

2018104560 Agronomia - São Mateus Solicitação indeferida: o Auxílio Moradia, conforme item 2.2.1, consiste em
auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear
parte das despesas com moradia para o(a) estudante que, em função da
graduação, passou a residir na região do campus em que estuda e que
ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo familiar na cidade de
origem. A estudante se declara sozinha. Nesse caso, só faria jus ao auxílio
moradia declarando a família de origem.

136

2018104578 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Item 4.3 - Não atendimento ao critério de família, o núcleo de pessoas
unidas por laços afetivos, com ou sem laços consanguíneos. Tem como
tarefa principal o cuidado e a proteção dos membros, que usufruem dos
mesmos recursos financeiros e podem residir ou não no mesmo domicílio.

137

2018104593 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação indeferida: conforme item 2.2.1, o auxílio moradia consiste em
auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear
parte das despesas com moradia para o(a) estudante que, em função da
graduação, passou a residir na região do campus em que estuda e que

138
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ainda depende, afetiva e economicamente, do núcleo familiar na cidade de
origem. A estudante se declara independente, não comprovando vínculo
com o grupo familiar de origem. Permanece deferida para os auxílios
transporte e material.

2018104597 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação deferida: a estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação e justificativa que possibilitaram o deferimento, conforme
edital 01/2018.

139

2018104599 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Item 4.3 - Não atendimento ao critério de família, o núcleo de pessoas
unidas por laços afetivos, com ou sem laços consanguíneos. Tem como
tarefa principal o cuidado e a proteção dos membros, que usufruem dos
mesmos recursos financeiros e podem residir ou não no mesmo domicílio.

140

2018104600 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Solicitação deferida: estudante apresentou documentação que possibilitou o
deferimento da solicitação.

141

2018104605 Engenharia de Produção - São Mateus Deferido, conforme edital 01/2018.142

2018104680 Pedagogia - São Mateus Solicitação indeferida: a estudante não apresentou documentação que
possibilitasse a conclusão da análise.

143

2018104682 Enfermagem - São Mateus Solicitação deferida: o estudante apresentou, no momento do recurso,
documentação que possibilitou do deferimento do processo.

144

2018104686 Enfermagem - São Mateus No momento do recurso, a estudante apresentou documentação
possibilitando o deferimento.

145

2018104689 Enfermagem - São Mateus Solicitação indeferida: estudante não confirmou o envio da documentação
do recurso para análise.

146

2018104696 Enfermagem - São Mateus Solicitação deferida: estudante apresentou comprovante e justificativa para
o auxílio transporte, conforme prevê o item 2.3.

147

2018104699 Enfermagem - São Mateus Solicitação deferida: no momento do recurso, estudante apresentou
documentação possibilitando o deferimento, conforme edital 01/2018.

148
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