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RESULTADO PARCIAL: CADASTROS COM INCONSISTÊNCIAS 
 

CADASTROS COM    INCONSISTÊNCIAS 
As inconsistências encontradas nos cadastros devem ser corrigidas no recurso para que os estudantes sejam classificados. 
Na fase de Recurso o estudante pode solicitar que alguma informação seja alterada ou a inscrição seja cancelada. 
Em caso de cadúnico com inconsistências não corrigíveis ou não cadastrado no Proaes, o estudante pode optar por enviar o termo. 

Matrícula Nome 
Comprovaçã
o de renda 

Necessidade Equipament
o 

Inconsistência 

202110160
6 

Kennedy 
Williams 
Bandeira 
Machado 

Sisu 

Necessário 
para as aulas 

de laboratórios 
de matemática  

Notebook 

Não atende aos requisitos dispostos no parágrafo único do artigo 2º do Edital nº 07/2021-
PROAECI/PROEX/UFES no qual exemplifica os equipamentos de acessibilidade,  a 
saber:                                                                                                                       
Parágrafo único: Para fins de exemplificação, entende-se como dispositivo(s) ou 
equipamento(s) para acessibilidade digital:                                                                               
a) teclado adaptado em braile, b) teclado com colméia acrílica, c) teclado ampliado, d) 
teclado de contraste para baixa visão, e) acionador de mouse por pressão (cor verde ou 
vermelha), f) lupas (eletrônica, manual, de página inteira, de bolso), entre outros. (Obs: 
notebook e/ou PC não são dispositivos ou equipamentos, nesta chamada, acessibilidade, 
e sim das chamadas dos Editais 05 e 06/2021.) 

202110136
7 

Leonan 
da Silva 

de 
Oliveira 

Termo 
Pois estou 

utilizando o do 
meu amigo  

Notebook 

"Não atende aos requisitos dispostos no parágrafo único do artigo 2º do Edital nº 07/2021-
PROAECI/PROEX/UFES no qual exemplifica os equipamentos de acessibilidade,  a 
saber:                                                                                                                       
Parágrafo único: Para fins de exemplificação, entende-se como dispositivo(s) ou 
equipamento(s) para acessibilidade digital:                                                                               
a) teclado adaptado em braile, b) teclado com colméia acrílica, c) teclado ampliado, d) 
teclado de contraste para baixa visão, e) acionador de mouse por pressão (cor verde ou 
vermelha), f) lupas (eletrônica, manual, de página inteira, de bolso), entre outros. (Obs: 
notebook e/ou PC não são dispositivos ou equipamentos, nesta chamada, acessibilidade, 
e sim das chamadas dos Editais 05 e 06/2021.)".                  Estudantem também  
Inscrita(o) no Edital da Graduação (n.º 05/2021/PROAECI/PROEX/UFES), favor conferir o 
resultado. 

 


