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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 de comprobatório de declaração de renda. 

MATRÍCULA NOME AUXÍLIO COMPROVAÇÃO 
DE RENDA 

INCONSISTÊNCIA 

2021130082 
Caio Coutinho 

Cola 

Auxílio 
Aquisição de 
Equipamento 

Termo Não envio do documento oficial com foto da 
testemunha. Enviar o referido documento 

conforme orientações do edital. 

2020230494 
Erivaldo 
Soares 

Cerqueira 

Auxílio 
Aquisição de 

Serviço 
Internet 

 
 
 
 

CadÚnico 

Cadastro único com data de última entrevista 
superior a 02 anos. Encaminhar novo 

documento de cadastro único atualizado ou 
enviar o Termo Comprobatório de Renda 
preenchido, assinado e acompanhado de 
documento oficial com foto da testemunha 

com assinatura compatível com a assinatura 
do termo conforme orientações do edital. 

2020260322 
Diogo Alves 

da Silva Lima 

Auxílio 
Aquisição de 

Serviço 
Internet 

 
 
 

CadÚnico 

Cadastro único com data de última entrevista 
superior a 02 anos. Encaminhar novo 

documento de cadastro único atualizado ou 
enviar o Termo Comprobatório de Renda 
preenchido, assinado e acompanhado de 
documento oficial com foto da testemunha 

com assinatura compatível com a assinatura 
do termo conforme orientações do edital. 

2021130494 
Gisele da 

Silva Polvarini 

Auxílio 
Aquisição de 
Equipamento 

 
 
 

Termo 

Não enviou documento oficial com foto da 
testemunha (Fábio Azevedo Carvalho). Enviar 
documento oficial com foto da testemunha no 

prazo para recurso. Caso a assinatura do 
termo não esteja compatível com o documento 

oficial, enviar novo termo com assinatura 
compatível, acompanhado do documento 
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oficial com foto da testemunha. 

2021140692 
Bruna 

Wandekoken 

Auxílio 
Aquisição de  

Serviço 
Internet 

 
Termo 

A assinatura da testemunha (Karolline de 
Oliveira) não está compatível com a 

assinatura do  
 

documento oficial enviado. Enviar novo termo 
com assinatura da testemunha compatível 
com o documento oficial com foto enviado. 

 


