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A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), no uso de suas atribuições, torna público a 

Relação Final dos Estudantes Contemplados no Edital nº 14/2021-Proaes nos programas Auxílio Creche e Auxílio Moradia.. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
ANEXO I 

RESULTADO FINAL DO AUXÍLIO MORADIA 

Ordem Nome Matrícula Campus Situação Motivo 
1.  Edson Rodrigues de Oliveira Junior 20190810041 RIO BRANCO Classificada 

 2.  Franciley da Silva Damasceno 20190240043 RIO BRANCO Classificada 
 3.  Eudoxia Amorim Bezerra 20160110023 RIO BRANCO Classificada 
 4.  Alan Souza de Lima 20190810021 RIO BRANCO Classificada 
 5.  Jonathan Barbosa de Oliveira 20170110016 RIO BRANCO Classificada 
 6.  Natalia Souza Torres 20170110006 RIO BRANCO Classificada 
 7.  Diego Oliveira de Jesus 20170810073 RIO BRANCO Classificada 
 8.  Tiago Araujo da Silva 20200330033 RIO BRANCO Classificada 
 9.  Isaac De Oliveira Santos 20170202013 RIO BRANCO Classificada 
 10.  Railane da silva aguiar 20180220046 RIO BRANCO Classificada 
 11.  Keyliane Costa de Souza 20200060034 RIO BRANCO Classificada 
 12.  Karoline Costa de Souza 20200830046 RIO BRANCO Classificada 
 13.  Carolina Souza Torres 20181890160 RIO BRANCO Classificada 
 14.  Tamires Souza Santos 20180124060 RIO BRANCO Classificada 
 15.  Leonardo Soares De Araujo 20170830028 RIO BRANCO Classificada 
 16.  Afonso de Paula Linhares 20160810039 RIO BRANCO Classificada 
 17.  Francisco Acirley Pinto de Deus 20180180041 RIO BRANCO Classificada 
 18.  Shailla Maria da Silva Maia 20200300022 RIO BRANCO Classificada 
 19.  Carlos Augusto da Silva Cavalcante 20200200030 RIO BRANCO Classificada 
 20.  Talison de Amorim Gomes 20201880019 RIO BRANCO Classificada 
 21.  Rayná Girard Madeira 20161804152 RIO BRANCO Classificada 
 22.  Jose Francisco Lima 20180094068 RIO BRANCO Classificada 
 23.  Jose Renato Feitoza de Souza 20200810038 RIO BRANCO Classificada 
 24.  Cliciane elias queiroz 20180100059 RIO BRANCO Classificada 
 25.  Jorge William Cesar Feitosa 20171892007 RIO BRANCO Classificada 
 26.  Maria Kliciely da Silva Lima 20200230034 RIO BRANCO Classificada 
 27.  Manoel Francisco Fernandes Neto 20180110024 RIO BRANCO Classificada 
 28.  Maria Larissa Pinto de Sousa 20191814065 RIO BRANCO Classificada 
 29.  Maria Luzia Souza de Freitas 20171832043 RIO BRANCO Classificada 
 



30.  Jose Rodrigo Silva De Oliveira 20170190027 RIO BRANCO Classificada 
 31.  Marcos Jose Ferreira Dias 20180810028 RIO BRANCO Classificada 
 32.  Juliana Fernandes 20190110049 RIO BRANCO Classificada 
 33.  Layana da Silva Dantas 20200230060 RIO BRANCO Classificada 
 34.  Rafaela Souza Da Silva 20170130056 RIO BRANCO Classificada 
 35.  Igor Gardiny Rocha Silva 20180304063 RIO BRANCO Classificada 
 36.  Kerolayny Sousa De Oliveira 20160830020 RIO BRANCO Classificada 
 37.  Salomao Silva Moura 20170090006 RIO BRANCO Classificada 
 38.  Wender Barbosa Krai 20171810079 RIO BRANCO Classificada 
 39.  Iago Verissimo da Costa 20150230039 RIO BRANCO Classificada 
 40.  Thirley Rocha de Almeida 20180034060 RIO BRANCO Classificada 
 41.  Karoline Mendonca Caires 20160810080 RIO BRANCO Classificada 
 42.  Asafy Rezende Santos 20170810014 RIO BRANCO Classificada 
 43.  Raissa Fagundes Gondim 20200230011 RIO BRANCO Classificada 
 44.  Jozualdo de Aguiar Araújo 20190044060 RIO BRANCO Classificada 
 45.  Jaqueline Silva de Souza 20200200036 RIO BRANCO Classificada 
 46.  Nhaisa Pires Dos Santos 20150100047 RIO BRANCO Classificada 
 1.  Antonio Salatiel da Graca Magalhaes 20201920011 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 2.  Emilly Christine Cacau da Silva 20180850030 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 3.  Maria Mayannes Felipe De Lima 20170860043 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 4.  Luana de Oliveira dos Santos 20180850027 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 5.  Beatriz Araujo Mendes 20191742046 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 6.  Fabricio de Oliveira Araujo 20201740012 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 7.  Lucas Lima De Carvalho 20171740006 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 8.  Karina Rillaly Barbosa da Silva 20180870033 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 9.  Ana Paula de Souza Chaves 20180170058 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 10.  Paulo Eduardo Nascimento de Oliveira 20191740006 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 11.  Francisco Arisson Farias de Souza 20200870019 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 12.  Tiago Alves da Silva 20190150046 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 13.  Omar Vieira Rangel 20190160027 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 14.  Mikele Martins Vieira 20190874034 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 15.  Yan Dias Da Silva 20161740048 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 16.  Kathellen Gomes Magalhaes 20180860001 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 17.  Ana Jessica da Silva Paiva 20181745013 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
 18.  William Lopes da Silva 20180165023 CRUZEIRO DO SUL  Classificada 
  

Natanael Melo Monteiro 20200090026 RIO BRANCO Desclassificado 
- Está com matrícula ativa em 2 (dois) 
cursos de graduação, não atendendo ao 



requisito 
- Item 4.3 Não estar cursando outra 
graduação em Instituição de Ensino 
Superior 

 

Maria Rayane Silva de Oliveira 201191023 RIO BRANCO Desclassificado 

- Estudante não cumpre com o requisito 
do edital referente ao item  5.8 -  
Comprovar que reside de aluguel em Rio 
Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado (estudante declara ser 
independente financeiramente)  
- Item 4.4 Não estar inadimplente com 
qualquer programa de bolsa e/ou auxílio 
da Proaes; (AID) 

 

Leonardo Bezerra Carvalho 20200110048 RIO BRANCO Desclassificado 

- Estudante não cumpre com o requisito 
do edital referente ao item  5.8 -  
Comprovar que reside de aluguel em Rio 
Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado (estudante não reside de 
aluguel) 
- Item 4.4 Não estar inadimplente com 
qualquer programa de bolsa e/ou auxílio 
da Proaes; (AID) 

 

Felipe Araujo da Silva 20201790063 RIO BRANCO Desclassificado 

- Item 5.1.3 - Não ter trancamento e/ou 
reprovação em mais de 50% das 
disciplinas matriculadas no semestre letivo 
anterior, caso o estudante tenha sido 
contemplado com bolsas e/ou auxílios da 
Proaes nesse respectivo semestre; 
Documentação Pendente: 
- Contrato de aluguel 

 

Pamela Kryst de Moura Oliveira 20171780039 RIO BRANCO Desclassificado 

- Não apresentou declaração de que não 
possui matrícula em outra instituição de 
ensino superior, bem como não é portador 
de diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante. (Conforme 
Anexo V); 
- Não apresentou cópia da fatura de 
energia do imóvel onde reside, referente 
ao mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior; 
- Não apresentou cópia do contrato de 



aluguel, recibo de pagamento referente ao 
mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 
energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem; 
- Não apresentou a Declaração de 
desemprego, conforme Anexo II; (com 
assinatura por extenso, manuscrita e 
conforme documentação oficial) do 
candidato e da mãe; 
- Não apresentou a Declaração de 
trabalho autônomo ou informal do pai 
informando atividade exercida e a renda 
média mensal (com assinatura por 
extenso, manuscrita e igual ao documento 
identidade apresentado), conforme Anexo 
III; 
- Não apresentou a Cópia da carteira de 
trabalho, nas páginas de identificação 
(frente e verso), página de contrato do 
último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras) do candidato, do pai e da 
mãe; 
- Não apresentou a Cópia dos Extratos 
bancários dos dois últimos meses, 
identificados com o nome do correntista 
em todas as páginas, apresentar extratos 
de todos os domicílios bancários. (Caso 
não possua conta bancária, apresentar 
declaração, conforme anexo IV) do 
candidato, do pai e da mãe. 

 

Simony Rodrigues da Silva 20210180016 RIO BRANCO Desclassificado 

- Não atende ao requisito 5.1 do Edital: 
Ser estudante regularmente matriculado, 
no SIE, em pelo menos 1 (uma) disciplina 
de curso de graduação no segundo 
semestre de 2020, aprovado na 
Resolução Consu/Ufac nº. 20 
de 05 de janeiro de 2021. 

 

Nathan Araujo Machado 20180090033 RIO BRANCO Desclassificado 

- Não atende ao requisito 5.8 do Edital: 
comprovar que reside de aluguel em Rio 
Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; 



- Não apresentou Cópia do Contrato de 
aluguel, recibo de pagamento referente ao 
mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 
energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem. 
- Não apresentou Contracheque referente 
ao mês de maio de todos os vínculos 
empregatícios; 
- Não apresentou Cópia da carteira de 
trabalho do cônjuge, página de contrato 
do último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras). Caso seja a carteira de 
trabalho digital, baixar PDF onde conste 
todos os dados da carteira, isto é, todos 
os dados pessoais e todos os contratos; 

 

Samayllo Souza da Silva 20190900056 RIO BRANCO Desclassificado 

"Do pai Falta: Contracheque referente aos 
dois últimos meses de todos os vínculos 
empregatícios;Cópia dos Extratos 
bancários dos dois últimos meses, 
identificados com o nome do correntista 
em todas as páginas, apresentar extratos 
de todos os domicílios bancários. (Caso 
não possua conta bancária, apresentar 
declaração, conforme anexo IV, e caso 
seja uma conta bancária aberta 
recentemente, enviar cópia do contrato de 
abertura da conta, não serão aceitos 
prints sem dados do titular da conta). Do 
estudante falta: Declaração de que não 
possui matrícula em outra instituição de 
ensino superior, bem como não é portador 
de diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante. (Conforme 
Anexo V); Cópia do Contrato de aluguel, 
recibo de pagamento referente ao mês em 
que o estudante realizou a inscrição ou do 
mês anterior; fatura de energia do imóvel 
alugado e fatura de energia do grupo 
familiar na cidade de origem. 
Aluna está inadimplente com o edital de 
aquisição de equipamentos, devendo 
apresentar no sistema de bolsas e 
programas a nota fiscal da compra de 
equipamento. Deverá mandar e-mail pra o 



endereço dae.proaes@ufac.br para 
comunicar que o comprovante de 
aquisição de equipamento foi anexado e, 
se for o caso, pedir GRU para devolver o 
valor não gasto em equipamento. Todo 
este processo deve ser feito em tempo 
hábil para que a aluna apresente no 
recurso deste edital de seleção 
comprovante de desligamento no 
programa de aquisição de equipamentos. 

 

Elane Alves de Souza 20191720050 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. 

 

Ageu Nascimento do Vale 20201740037 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Estudante declara residir 
com a família e que não veio de outro 
município. 

 

Francisca Jeene de Oliveira Lima 20171720011 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Estudante se declarou 
sozinha no grupo familiar. 

 

Teynan Antonio Nunes da Silva 20190810028 RIO BRANCO Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado;  
Anexar: Cópia do Contrato de aluguel, 
recibo de pagamento referente ao mês em 
que o estudante realizou a inscrição ou do 
mês anterior, fatura de energia do imóvel 
alugado e fatura de energia do grupo 
familiar na cidade de origem 

 

Rozilene Oliveira dos Anjos 20180030009 RIO BRANCO Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 



distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Anexar: Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem 

 

Samara da Silva Pinheiro 20151802042 RIO BRANCO Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Anexar: Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem 

 

Ossimiley Da Silva Bino 20150830012 RIO BRANCO Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Anexar: Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem 

 

Naila Cauana Souza Negreiros 20180870023 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Histórico incompleto- 
Faltam notas no 1º semestre de 2020 para 
conclusão da análise 

 
Jady Vasconcelos Anute 20170010039 RIO BRANCO Desclassificado 

Aluna não atende aos critérios do subitem 
5.8 do edital. 

 Luan Araujo da Silva 20201720011 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado Aluno não atende o requisito 5.8 do edital. 

 

Mateus Brasil Figueira 20190120042 RIO BRANCO Desclassificado 

Aluno não comprovou o subitem exigido 
no subitem 5.8 do edital, uma vez que não 
demonstrou que depende financeiramente 



do grupo familiar que reside em outro 
município, aluno não mora de aluguel. 

 Matheus Oliveira de Souza 20191780025 RIO BRANCO Desclassificado Aluno reside em imóvel próprio 

 

Lucas Leal De Souza Gomes 20171830009 RIO BRANCO Desclassificado 

Apresentar comprovante de endereço do 
estado de origem e recibo de aluguel do 
estudante. 

 

Joelito Silva Pinto 20200230039 RIO BRANCO Desclassificado 

Apresentar comprovante de residência do 
município de origem e recibo de aluguel 
do estudante. 

 

Kaemily de Freitas Ferreira 20190230039 RIO BRANCO Desclassificado 

Apresentar comprovante de residência do 
município de origem e recibo do aluguel 
do estudante. 

 

Francinéia Ferreira de Paiva 20170204050 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidata é independente 
financeiramente e já residia no mesmo 
local que estuda. 

 

Leiliane Queiroz Pereira 20151795004 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidata não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado". 
Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem no período de recurso . 

 

Evilandia Rodrigues da Silva 20190910051 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidata não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado" 

 

Maria Luciquele Fontenele Araujo 20190114067 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidata não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado" 

 Antonia Silva do Nascimento Dinarte 20171880055 RIO BRANCO Desclassificado Candidato independente financeiramente 

 
Francisco Batista da Silva Manchineri 20180024075 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidato não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 



dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado" 

 

Marcus Vinicius Gomes dos Santos 20180130002 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidato não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado". 

 

Gabriel Freire da Silva 20161890085 RIO BRANCO Desclassificado 

Candidato não atende aos critérios do 
item 5.8 do edital de auxílio moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado" 

 

Ester Silva de Souza 20207010052 RIO BRANCO Desclassificado 

De acordo com o documentos pessoais da 
mãe (RG, CPF, Comprovante de Renda, 
Cópia da Carteira de Trabalho, Extratos 
bancários e Declaração de Desemprego). 

 

Lauana Reis Moura 20200170051 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

De acordo com o ítem 5.8 do Edital onde 
fala: Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Nesse sentido a 
acadêmica mora em imóvel próprio. 

 

Arinelson de Souza Cunha 20190170046 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

De acordo com o ítem 5.8 do Edital onde 
fala: Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Nesse sentido o 
acadêmico mora em imóvel próprio. 

 
Jose Robson Silva Leite 20150160038 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Discente ativo no Auxílio para aquisição 
de equipamentos. 

 

Nicole Lima da Silva 20200830039 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Incompleta - Luzilene - 
RG; CPF; declaração de trabalho 
autônomo ou informal informando 



atividade exercida e a renda média 
mensal (com assinatura por extenso, 
manuscrita e igual ao documento 
identidade apresentado), conforme Anexo 
III; Cópia da carteira de trabalho, nas 
páginas de identificação (frente e verso), 
página de contrato do último registro de 
emprego e da página subsequente em 
branco (cópias das páginas inteiras)  
Cópia dos Extratos bancários dos dois 
últimos meses, identificados com o nome 
do correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários; Comprovante de residência da 
para verificação do auxílio moradia. 

 

Raissa Costa de Souza 20210120021 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Incompleta - Maura CPF; 
Contracheque referente aos dois últimos 
meses de todos os vínculos 
empregatícios; Extratos bancários dos 
dois últimos meses, identificados com o 
nome do correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários. (Caso não possua conta 
bancária, apresentar declaração, 
conforme anexo IV.  Ocenilde - 
Declaração de trabalho autônomo ou 
informal informando atividade exercida e a 
renda média mensal (com assinatura por 
extenso, manuscrita e igual ao documento 
identidade apresentado), conforme Anexo 
III; Cópia da carteira de trabalho, nas 
páginas de identificação (frente e verso), 
página de contrato do último registro de 
emprego e da página subsequente em 
branco (cópias das páginas inteiras); 
Cópia dos Extratos bancários dos dois 
últimos meses, identificados com o nome 
do correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários ou declaração que não possui 
conta. Raissa - Declaração de que não 
possui matrícula em outra instituição de 
ensino superior, bem como não é portador 
de diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante. (Conforme 
Anexo V); Cópia da fatura de energia do 
imóvel onde reside, referente ao mês em 



que o estudante foi classificado no 
presente programa ou mês anterior; 
Fatura de energia do grupo familiar; 
Recibo de pagamento de alugel ou 
Contrato de Aluguel; Contracheque 
referente aos dois últimos meses de todos 
os vínculos empregatícios; 
b)Cópia dos Extratos bancários dos dois 
últimos meses, identificados com o nome 
do correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários; Item 5.1 ser estudante 
matriculado no SIE no 2º semestre de 
2020. 

 

wardeson rodrigues domingos kaxinawa 20200880005 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Incompleta - Wardeson - 
CPF;  Declaração de que não possui 
matrícula em outra instituição de ensino 
superior, bem como não é portador de 
diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante. (Conforme 
Anexo V); Cópia dos Extratos bancários 
dos dois últimos meses, identificados com 
o nome do correntista em todas as 
páginas, apresentar extratos de todos os 
domicílios bancários; Comprovante de 
residência do estudante; Comprovante de 
residência dos pais. Pai Contracheque 
referente aos dois últimos meses de todos 
os vínculos empregatícios; 
Cópia dos Extratos bancários dos dois 
últimos meses, identificados com o nome 
do correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários. Mãe Declaração de 
desemprego; Cópia da carteira de 
trabalho, nas páginas de identificação 
(frente e verso), página de contrato do 
último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras) Cópia dos Extratos 
bancários dos dois últimos meses, 
identificados com o nome do correntista 
em todas as páginas, apresentar extratos 
de todos os domicílios bancários. (Caso 
não possua conta bancária, apresentar 
declaração, conforme Anexo IV 

 Joao Candido Pereira de Souza Filho 20140040041 RIO BRANCO Desclassificado Documentação Incompleta: João Candido 



Filho - Item 9.2 a) Declaração de que não 
possui matrícula em outra instituição de 
ensino superior, bem como não é portador 
de diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante. (Conforme 
Anexo V); Carteira de trabalho, nas 
páginas de identificação (frente e verso), 
página de contrato do último registro de 
emprego e da página subsequente em 
branco (cópias das páginas inteiras). Caso 
seja a carteira de trabalho digital, baixar 
PDF onde conste todos os dados da 
carteira, isto é, todos os dados pessoais e 
todos os contratos; Extratos bancários dos 
últimos dois meses; Comprovante de 
endereço; Item 2.2 Apoiar financeiramente 
com Auxílio Moradia os acadêmicos 
regularmente matriculados, no SIE, em 
cursos de graduação, na modalidade 
presencial, nesta Instituição de Ensino 
Superior, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica que moram de aluguel e 
as pessoas do grupo familiar, no qual se 
inserem financeiramente, residem em 
outro município.   Francisca Felix 
Rodrigues - RG; CPF, Declaração de 
desemprego; Carteira de trabalho nas 
páginas de identificação (frente e verso), 
página de contrato do último registro de 
emprego e da página subsequente em 
branco (cópias das páginas inteiras). Caso 
seja a carteira de trabalho digital, baixar 
PDF onde conste todos os dados da 
carteira, isto é, todos os dados pessoais e 
todos os contratos; Extratos bancários dos 
últimos dois meses 

 

Karen Cris Bezerra Ferreira 20200094002 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Carteira de trabalho do estudante, 
página de identificação frente e verso 
(cópia em anexo está incompleta) 
- Contrato e recibo de aluguel da 
estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar da 
cidade de origem 
- Comprovante da pensão alimentícia 
(declaração assinada da parte cedente ou 
termo de audiência) 



 
Danielly Aparecida dos Santos 20180200057 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Contrato de aluguel da estudante 

 

Erik Wesley Silva Lima 20171810100 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar da 
cidade de origem 
- Declaração de que não possui matrícula 
em outra instituição de ensino superior, 
bem como não é portador de diploma de 
nível superior, preenchida e assinada pelo 
estudante 
- Carteira de trabalho do estudante e da 
mãe, página de contrato do último registro 
de emprego e da página subseqüente em 
branco  
- Extratos bancários dos dois últimos 
meses do estudante e da mãe (com 
identificação do titular da conta) 
- Declaração de desemprego do estudante 
- Contracheque dos dois últimos meses da 
mãe 
- Contrato e recibo de aluguel do 
estudante 

 

Eron Carlos Santos Vianna 20180090023 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Andre Santos De Andrade 20160830026 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Lucas Pinto Freire 20190910036 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Jaqueline Maia Almeida 20190184056 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Leticia Aparecida Lopes da Costa 20180180039 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 



- Recibo de aluguel 

 

Amanda Amaral de Carvalho 20200060032 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Alenaria Menezes Martins 20190220015 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Guilherme Ribeiro Lopes Lima 20190810078 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Viviane Evelyn Costa Goncalves 20170330065 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Gabriel Lopes Campos Ferreira 20170810089 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Sarah Silva Dias 20160810079 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 

 

Aldenisce Oliveira Cardoso 20180220015 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do estudante 
- Fatura de energia do grupo familiar 
- Contrato de aluguel 
- Recibo de aluguel 
- Toda documentação da mãe, conforme 
edital (estudante declara a mãe como a 
pessoa que mais contribui com a renda, 
porém não declara a mesma no quadro do 
grupo familiar) 

 

Taiane Fraga da Silva 20190090035 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do grupo familiar da 
cidade de origem 
- Carteira de trabalho do pai, página de 
contrato do último registro de emprego e 



da página subseqüente em branco 

 

Juscinéia dos Santos Delfino 20200034033 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia do grupo familiar está 
no nome de uma terceira pessoa 
(esclarecer quem mora nessa residência). 
Apresentar qualquer comprovante de 
residência no nome do cônjuge, da cidade 
de origem. 
- Esclarecer com quem a estudante reside 
aqui em Rio Branco. 
- Anexar comprovante de renda do 
cônjuge, pois declara o mesmo como a 
pessoa que mais contribui com a renda. 
- Renda declarada incompatível com as 
despesas 

 

Aldiney Assuero Silva Bittencourt 20190092060 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado  
(estudante declara no questionário 
socioeconômico que é independente 
financeiramente, não reside de aluguel e 
não veio de outro município para estudar, 
não cumprindo os critérios necessários 
conforme edital) 

 

Singela Maria de Souza Moraes 20191720021 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Enviar contrato de aluguel e comprovar 
que o grupo familiar a qual se insere 
financeiramente reside em município 
diferente da estudante 

 

Heloisa dos Santos de Oliveira 20200170007 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Enviar contrato de aluguel e comprovar 
que o grupo familiar a qual se insere 
financeiramente reside em município 
diferente da estudante. Histórico 
incompleto -Falta lançamento de notas no 
1º semestre de 2020 para conclusão da 
análise 

 
Maria Singela Freitas dos Santos 20191730034 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Esclarecer depósitos bancários na conta 
da estudante. 

 

Henrique Pereira de Carvalho 20210110032 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante em desacordo com subitem 5.7 
do edital e subitem 5.8 dos requisitos do 
Edital. 

 Marcos Vinicius Lima de Souza 20200050006 RIO BRANCO Desclassificado Estudante não atende ao critério do item 



5.8 do Edital de Auxílio Moradia que 
dispõe: "Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado". 

 

Paulo Victor Aciole Mesquita 20150200036 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não atende o requisito 5.8 do 
Edital - Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. 

 

Niele de Souza Melo 20200010041 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não atende o requisito do Item 
4.2  do Edital - Estar cursando a primeira 
graduação. 

 

Nayane Cunha de Souza 20200090006 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não comprovou que reside de 
aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro do 
Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado. 

 

Camila dos Santos Paiva 20190034065 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Jocelmo Albuquerque da Silva 20200180050 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente ou seja não depende 
financeiramente do grupo familiar que 
reside no município de origem) 

 

Thalyson Sobrinho da Silva 20190190040 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 



no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante se declara independente 
financeiramente) 
- Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do 
seu curso 

 

Matheus Oliveira Nascimento 20200100013 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante se declara independente 
financeiramente, descumprindo o item 
acima supracitado, também não declarou 
o grupo familiar que reside na cidade de 
origem) 
- Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do 
seu curso. 

 

Caio Cabral da Silva 20190100025 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não veio de outro 
estado/município para estudar em Rio 
Branco, declara depender financeiramente 
dos pais onde os mesmos residem com o 
estudante) 

 

Thayna Souza Prado 20191790028 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel) 



 

Matheus Souza E Silva 20170300054 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara depender 
financeiramente da cônjuge, a mesma não 
reside em outro município) 

 

Beatriz Franca de Morais 20181880025 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Matheus Nathaniel Soares da Costa 20160330027 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado (o 
grupo familiar do qual o estudante 
depende financeiramente não reside em 
outro município) 

 

Rozely Rodrigues de Santana 20180190042 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado (o 
grupo familiar do estudante ao qual se 
inseri financeiramente não reside em outro 
município) 

 

Lucas Agueiro de Carvalho 20171804124 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não veio de outro 



estado/município para estudar em Rio 
Branco) 

 

Maxwel Cavalcante da Cruz 20180330027 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Maykon Souza Brasil 20180090011 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente ) 

 

Danila Brito da Silva 20180034067 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara se independente 
financeiramente) 

 

Navlis Caetano Inacio 20200100009 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante reside em Rio Branco com o 
grupo familiar ao qual se inseri 
financeiramente) 
- Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do 
seu curso 

 

Vitoria Martins Mauawad 20181830028 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 



em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Rauana Mendes Vieira 20200830048 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel) 

 

Anna Isa Oliveira da Silva 20180880050 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel) 

 

Karen Martins Tomas 20200910028 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel) 

 

Rayane Teixeira de Oliveira 20190830029 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não veio de outro 
estado/município para estudar em Rio 
Branco) 

 

Joao Victor Braga Marinho 20181890140 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 



(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Elana Nascimento Silva 20200104001 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara que a pessoa que mais 
contribui com a renda familiar é a irmã que 
reside com o mesmo) 

 

Zandra Pilar Vela Navarro 20130333006 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Tiago Cordeiro Aragao 20160810113 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Eltienne Geane de Souza Botelho 20150200025 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel e não 
veio de outro município para estudar em 
Rio Branco) 

 

Benedito Sousa Da Cruz 20161770091 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 



(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Carolina Goncalves Gomes Pinheiro 20160330056 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Maurício Joaquim dos Santos 20160064072 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Joao Pedro Lucas de Lima 20180830009 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara morar cedido e 
também não veio de outro município ou 
estado para estudar) 

 

Filipe Nogueira de Gois 20190840047 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante se declara independente 
financeiramente e não declara o grupo 
familiar, não cumprindo o item acima 
supracitado) 

 

Elielton dos Santos Goncalves 20180810031 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 



graduação no qual está matriculado 
(estudante declara ser independente 
financeiramente) 

 

Klinsman Montefusco da Silva 20190184063 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara que é independente 
financeiramente) 

 

Matheus Ferreira Noruega 20200200021 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara morar cedido e reside 
com o grupo familiar do qual depende 
financeiramente, não cumprindo com o 
requisito acima supracitado) 

 

Swaggat da Silva Nascimento 20191780009 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante se declara independente 
financeiramente, diante disso o grupo 
familiar ao qual se inseri financeiramente 
não reside em outro município) 
- Renda per capita superior a 1,5 salário 
mínimo 

 

Bruno Jhosef Freires de Souza 20180110003 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado  
Item 5.7 - Renda per capita superior a 1,5 
salário mínimo (conforme renda declarada 
no questionário socioeconômico. Renda 
declarada incompatível com a renda 



comprovada) 

 

Italo Bezerra De Almeida 20160830034 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante declara depender 
financeiramente da cônjuge e a mesmo 
reside com o estudante) 

 

Joicineide Silva De Souza 20170850024 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Estudante não faz jus ao benefício (mora 
no mesmo município que o grupo familiar  
a qual se insere financeiramente -cônjuge) 
Histórico incompleto -Falta lançamento de 
notas no 1º semestre de 2020 para 
conclusão da análise 

 

Jessica de Souza Santos 20180850032 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Estudante não faz jus ao benefício mora 
no mesmo município do grupo familiar a 
que se insere financeiramente (Faltou o 
contrato de aluguel assinado pelo locador 
e locatário) 

 Abikeyla Franklin Ferreira 20190870006 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado Estudante não reside de aluguel. 

 

Sabrina Dutra Rodrigues 20210330015 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não tem matrícula no 2º 
semestre de 2020 
Estudante não cumpre com o requisito do 
edital referente ao item  5.8 -  Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado 
(estudante não reside de aluguel e não 
veio de outro estado/município para 
estudar em Rio Branco) 

 

Rony Souza Da Silva 20180114070 RIO BRANCO Desclassificado 

Falta apresentar documentação completa 
da CÔNJUGE ou documento da guarda 
do filho. 

 
Pedro Passos Pascoalini 20200810081 RIO BRANCO Desclassificado 

falta comprovante de residência em Rio 
Branco 

 

Izaquiel Mocambite da Costa 20170900078 RIO BRANCO Desclassificado 

Falta comprovantes de endereço do local 
que morava e comprovante do pagamento 
do aluguel. 

 

Eline da Silva Ramos 20180850054 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta contrato de aluguel assinado pelo 
locador e locatário; Histórico incompleto- 
Faltam notas no 1º semestre de 2020 para 



conclusão da análise 

 

Bianca Coelho da Silva 20180850060 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta Contrato de aluguel e recibo de 
aluguel da estudante; Falta fatura de 
energia da cidade de origem do grupo 
familiar (Ipixuna). 

 

Eric Rodrigo Pereira da Silva 20160850029 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta contrato de aluguel e recibos de 
aluguel do estudante e fatura de energia 
elétrica da residência do estudante em 
Cruzeiro do Sul. 4.1.3 Não ter 
trancamento e/ou reprovação em mais de 
50% das disciplinas matriculadas no 
semestre letivo anterior, caso o estudante 
tenha sido contemplado com bolsas e/ou 
auxílios da Proaes nesse respectivo 
semestre. 

 

Geneses Souza da Silva 20180160050 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta declaração de Trabalho Autônomos 
ou informais, contendo a atividade 
exercida de Raimundo Nonato Souza da 
Silva. Do estudante falta Declaração de 
trabalho autônomo ou informal, páginas 
10 e 11 da carteira de trabalho, extratos 
bancários dos dois últimos meses e 
comprovante de aluguel.  Item 5.8 do 
Edital - Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Estudante no 
questionário informou ser independente 
financeiramente e que reside com o irmão. 
Faltam os seguintes documentos: Cópia 
da fatura de energia do imóvel onde 
reside, referente ao mês em que o 
estudante realizou a inscrição ou do mês 
anterior. (Caso todos os membros do 
grupo familiar residam na mesma 
localidade, apresentar somente uma cópia 
da fatura de energia); Cópia do Contrato 
de aluguel, recibo de pagamento referente 
ao mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 
energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem. Falta cópia do contrato de aluguel 
e recibo de pagamento referente ao mês 
em que o estudante realizou a inscrição 



ou do mês anterior. 

 

Carlene Oliveira Silva 20181720032 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta Fatura de energia atualizada; 
Declaração de que não possui matrícula 
em outra instituição de ensino superior, 
bem como não é portador de diploma de 
nível superior, preenchida e assinada pela 
estudante (Anexo V); Cópia da carteira de 
trabalho, nas páginas de identificação 
(frente e verso), página de contrato do 
último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras). Caso seja a carteira de 
trabalho digital, baixar PDF onde conste 
todos os dados da carteira, isto é, todos 
os dados pessoais e todos os contratos da 
estudante; Cópia dos Extratos bancários 
dos dois últimos meses, identificados com 
o nome do correntista em todas as 
páginas, apresentar extratos de todos os 
domicílios bancários (não serão aceitos 
prints sem dados do titular da conta) da 
estudante; Estudante não comprovou ser 
independente financeiramente, pois não 
comprovou renda, sendo necessário 
apresentar documentação dos pais ou 
responsável pela despesas da família 

 

Adila Firmino Bezerra 20181720039 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta Fatura de energia atualizada; 
Declaração de que não possui matrícula 
em outra instituição de ensino superior, 
bem como não é portador de diploma de 
nível superior, preenchida e assinada pela 
estudante (Anexo V); Cópia da carteira de 
trabalho, nas páginas de identificação 
(frente e verso), página de contrato do 
último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras). Caso seja a carteira de 
trabalho digital, baixar PDF onde conste 
todos os dados da carteira, isto é, todos 
os dados pessoais e todos os contratos da 
estudante e do José Elijairo; Cópia dos 
Extratos bancários dos dois últimos 
meses, identificados com o nome do 
correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários (não serão aceitos prints sem 
dados do titular da conta) da estudante e 



do José Elijairo; Declaração de trabalho 
autônomo e/ou informal da estudante e do 
Jose Elijairo; Estudante não comprovou 
ser independente financeiramente, pois 
não comprovou renda, sendo necessário 
apresentar documentação dos pais ou 
responsável pela despesas da família. 

 

Edmundo Rocha de Brito 20181794168 RIO BRANCO Desclassificado 

Falta fatura de energia da cidade de Rio 
Branco e comprovante de pagamento de 
aluguel (contrato ou recibos) de Rio 
Branco. 

 

Raulisson Darlan Moura de Souza 20191720043 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Falta páginas de identificação da Carteira 
de Trabalho da mãe, de Elsimar e do 
estudante; fatura de energia; extratos 
bancários dos últimos dois meses do 
estudante (identificado); Estudante 
declara não morar de aluguel e morar 
junto com o grupo familiar (Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem) 

 

Mauricio Izidorio Almeida da Silva 20190814103 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltam extratos bancários da conta do 
aluno apresentada em sistema; falta cópia 
da fatura de energia do imóvel onde o 
aluno reside; aluno declarou morar em 
imóvel cedido, logo, não tem direito ao 
auxílio moradia. 

 

Ralfe Pinheiro dos Santos 20160850014 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Faltam páginas de contrato da carteira de 
trabalho do pai e do estudante; extratos 
bancários dos últimos dois meses do 
estudante; estudante não faz jus ao 
auxílio (mora no mesmo município do 
grupo familiar a que se insere 
financeiramente - pai) 

 

Eva Maria Neri da Costa 20190850020 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Faltam todas as documentações de renda 
ou as declarações de ausências da 
documentação comprobatória de  
Raimunda Nonata Neri da costa e 
Francisco Emídio da costa filho e da 
candidata. 
Comprovante da fatura de energia  
contrato de aluguel assinado pelo locador 
e locatário Histórico incompleto -Falta 
lançamento de notas no 1º semestre de 



2020 para conclusão da análise 

 

Natanael Oliveira da Silva 20171720056 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Faltaram as declarações de desemprego, 
ausência de conta bancaria e ausência de 
carteira de trabalho de Kessila Fernanda 
dos Santos Barros. 
Faltaram as declarações de desemprego, 
documentação de comprovação de renda 
ou as declarações de : ausência de conta 
bancaria e ausência de carteira de 
trabalho de Faltaram as declarações de 
desemprego, ausência de conta bancaria 
e ausência de carteira de trabalho de 
Natanael Oliveira da Silva; 
Comprovante da fatura de energia; 
Contrato de aluguel assinado pelo locador 
e locatário; 
Não possui matrícula no 2º semestre de 
2020 

 

Leiriane do Carmo Silva dos Santos 20161890093 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltou apresentar o documento: 
Cópia do Contrato de aluguel, recibo de 
pagamento referente ao mês em que o 
estudante realizou a inscrição ou do mês 
anterior, fatura de energia do imóvel 
alugado e fatura de energia do grupo 
familiar na cidade de origem. 

 

Danilo Henrique Salustiano de Lima 20200810107 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltou apresentar os documentos 
solicitados nos itens:  
- do estudante: 9.4.4 (b) 
- do Manoel Vitor: 9.4.4 (b) 
- da Eunire Salustiano: 9.4.5 (a e b). 

 
Viviane Pereira Chaves 20170110052 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltou apresentar os documentos 
solicitados nos itens: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4. 

 

Delcimar Rodrigues Carneiro 20210040007 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltou apresentar os documentos 
solicitados nos itens: 9.2; 9.3; 9.4. 
Estudante não está matriculado em 
nenhuma disciplina no SIE no segundo 
semestre de 2020. 

 

Mirian Ferreira de Almeida 20207010039 RIO BRANCO Desclassificado 

Faltou apresentar os documentos 
solicitados nos itens: 
Da estudante: 9.2; 9.3; 9.4.4;  
Da mãe: 9.3; 9.4.3 
Do pai: Arquivo corrompido e ilegível. 
Apresentar documentação exigida 
conforme os itens do edital. 
Estudante não está matriculada no 2º 
semestre de 2020. 



 

Shuellen Jhenyfer José Samasquini 20171804127 RIO BRANCO Desclassificado 

FALTOU DA CANDIDATA - Cópia dos 
Extratos bancários dos dois últimos 
meses, identificados com o nome do 
correntista em todas as páginas, 
apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários. (não serão aceitos prints sem 
dados do titular da conta) 

 

Willi Benvindo Farias 20191830036 RIO BRANCO Desclassificado 

FALTOU DO CANDIDATO - cópia 
completa da carteira de trabalho conforme 
ITEM 9.4.4 - Cópia da carteira de trabalho, 
nas páginas de identificação (frente e 
verso), página de contrato do último 
registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das 
páginas inteiras). 
FALTOU - cópia do contrato de aluguel. 
Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem no período de recurso . 

 

Andreina Emanuele de Sousa Guimaraes 20181740052 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Histórico incompleto-Falta lançamento de 
notas no 1º semestre de 2020 para 
conclusão da análise. Enviar contrato de 
aluguel 

 

Antonio Silva Costa 20201720049 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Inadimplente com o programa Auxílio 
Inclusão Digital (Equipamentos); 
Reprovação em mais de 50% das 
disciplinas do primeiro semestre de 2020. 
5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. 
Estudante declara que imóvel que mora é 
cedido. 

 

Regimeire Silva 20190090048 RIO BRANCO Desclassificado 

Inconsistência nas informações prestadas. 
Apresentar extratos bancários dos dois 
últimos meses e declaração de autônomo 
informando atividade e renda mensal e 
fatura de energia do município de origem 
legível da estudante; 

 

Francisco das Chagas Castelo da Cunha 20200160040 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Inserir toda a documentação (civil e de 
renda) ou declarações  de Antônio Pereira 
da Cunha; 
Inserir toda a documentação de renda de 
MARIA CLEONICE MOREIRA CASTELO 



ou Declarações de desemprego, de 
ausência de carteira de trabalho e de 
ausência de conta bancaria; 
Inserir toda documentação de renda ou 
declarações de Francisco das Chagas 
Castelo da Cunha; 
Inserir contrato de locação de imóvel  
assinado pelo locador e locatário. 
Comprovar que o grupo familiar a qual se 
insere financeiramente reside em 
município (fatura de energia ou outro 
comprovante de endereço) diferente do 
estudante 

 

Beatriz Ambrosim Libardi 20210810032 RIO BRANCO Desclassificado 

ITEM 4.1 do edtital 
Faltou apresentar fatura de energia e 
Declaração de que não possui matrícula 
em outra instituição de ensino superior da 
estudante; 
contracheque e extratos bancários dos 
dois últimos meses (abril e maio/2021) do 
cônjuge. 

 

Marcelo Porto Sousa 20190815023 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 4.1 Ser estudante regularmente 
matriculado, no SIE, em pelo menos 1 
(uma) disciplina de curso de graduação no 
segundo semestre de 2020, aprovado na 
Resolução Consu/Ufac nº. 20 de 05 de 
janeiro de 2021. (Reprovado, sem notas 
em todas as disciplinas do 1º semestre de 
2020) - Item 2.2 dependência econômica 
do grupo familiar que reside em outro 
município. 

 

Sara de Oliveira Pereira 20190120030 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 4.4  Não estar inadimplente com 
qualquer programa de bolsa ou auxílio da 
Proaes (Auxílio Equipamento); Comprovar 
que reside de aluguel em Rio Branco ou 
em Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar 
no qual se insere financeiramente reside 
em outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado; 
Fatura de energia do estudante e do 
grupo familiar; Contrato de aluguel; 
Recibo de pagamento de aluguel referente 
ao mês da inscrição 

 

Vanderlandia Do Nascimento Furtado 20160850012 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 4.4 e 4.4.1 do Edital - Pendente no 
AID2020. 
Falta o comprovante de fatura de energia 
de Maria Zenaide Feitosa do nascimento; 



Faltam os extratos bancários identificados 
de Maria Zenaide Feitosa do nascimento; 
Falta o contrato de aluguel assinado pelo 
locador e locatário. 

 

Bruna Parente Braga 20200200022 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 4.4 Não estar inadimplente com 
qualquer programa de bolsa ou auxílio da 
Proaes; Disciplina sem nota no 1º 
semestre de 2020; Contrato  de Aluguel; 
Recibo de pagamento; Comprovante de 
residência dos pais. 

 

Rogério dos Santos Girão 20190874040 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.4 e 5.4.1 estudante ativo no Auxílio 
Inclusão Digital - AID. 5.8 Comprovar que 
reside de aluguel em Rio Branco ou em 
Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar no 
qual se insere financeiramente reside em 
outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado. 
Estudante não comprovou que o grupo 
familiar mora em outro município. 
Inclusive no questionário diz que mora 
com toda a família. 

 

Jose Glemesson da Silva Bernardino 20191720019 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.4 e 5.4.1 estudante ativo no Auxílio 
Inclusão Digital - AID. 5.8 Comprovar que 
reside de aluguel em Rio Branco ou em 
Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar no 
qual se insere financeiramente reside em 
outro município distinto do curso de 
graduação no qual está matriculado. 
Estudante não comprovou que o grupo 
familiar mora em outro município. 
Inclusive no questionário diz que reside 
com a mãe. 

 

Aurilene Carvalho Ferreira 20200030049 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 5.8 -  Comprovar que reside de 
aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro do 
Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado 
Item 5.4 -  Não estar inadimplente com 
qualquer programa de bolsa e/ou auxílio 
da Proaes (ativo no AID, prestar contas 
junto ao setor competente) 

 

Maique Coelho da Rocha 20171740051 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 



está matriculado. Estudante mora em 
imóvel próprio e não  é oriundo de outro 
município. 4.1.3 Não ter trancamento e/ou 
reprovação em mais de 50% das 
disciplinas matriculadas no semestre letivo 
anterior, caso o estudante tenha sido 
contemplado com bolsas e/ou auxílios da 
Proaes nesse respectivo semestre. 

 

Christiane Souza Santos 20201740039 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 Comprovar que reside de aluguel 
em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e 
que o grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Estudante reside com a 
mãe e a estudante não morava em outro 
município. 

 Edinaira Almeida Nascimento 20180030043 RIO BRANCO Desclassificado Item 5.8 do edital 

 

Alessandra Silva Da Conceicao 20181730063 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital -  Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado. Apresentar  
documentação de civil e de renda da mãe 
e fatura de energia da mãe da cidade de 
origem. Apresentar ainda o contrato de 
aluguel e recibo da estudante. 

 

Andre Luiz Monteiro da Silva 20201730035 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado. Estudante mora 
sozinho, não é oriundo de outro município. 
E Itens 4.1.2 e 4.1.3 do Edital. 

 

Talita Santana dos Santos 20160850020 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante não 
comprova que o seu Grupo Familiar reside 
em outro município distinto do Campus. E 
Item 4.1.3 do Edital - Não ter trancamento 
e/ou reprovação em mais de 50% das 
disciplinas matriculadas no semestre letivo 
anterior, caso o estudante tenha sido 



contemplado com bolsas e/ou auxílios da 
Proaes nesse respectivo semestre; do 
Edital. Estudantes que estão com 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem no período de recurso. 

 

Ailton Vitorio Souza 20140190004 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou não ter vindo de 
outro município. 

 

Maria Das Gracas Rodrigues Da Silva 20170870023 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou não ter vindo de 
outro município.  Faltam os seguintes 
documentos: Cópia da fatura de energia 
do imóvel onde reside, referente ao mês 
em que o estudante realizou a inscrição 
ou do mês anterior. (Caso todos os 
membros do grupo familiar residam na 
mesma localidade, apresentar somente 
uma cópia da fatura de energia); Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem. 

 

Erica Costa de Andrade 20180170040 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou não ter vindo de 
outro município. Faltam os seguintes 
documentos: Cópia do Contrato de 
aluguel e recibo de pagamento referente 
ao mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 



energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem. 

 

Sabrina Carneiro da Costa 20180170032 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou não ter vindo de 
outro município. Faltam os seguintes 
documentos: Cópia da fatura de energia 
do imóvel onde reside, referente ao mês 
em que o estudante realizou a inscrição 
ou do mês anterior. (Caso todos os 
membros do grupo familiar residam na 
mesma localidade, apresentar somente 
uma cópia da fatura de energia); Cópia do 
Contrato de aluguel, recibo de pagamento 
referente ao mês em que o estudante 
realizou a inscrição ou do mês anterior, 
fatura de energia do imóvel alugado e 
fatura de energia do grupo familiar na 
cidade de origem. 

 

Igor Xavier de Andrade 20180170054 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou não ter vindo de 
outro município e que reside com toda a 
família. Faltam os seguintes documentos: 
Cópia da fatura de energia do imóvel onde 
o grupo famiiar reside no outro município 
ou estado; Cópia do Contrato de aluguel; 
RG e páginas de contrato da carteia de 
Trabalho de Maicon Douglas Correia da 
Silva. Páginas de contrato da Carteira de 
trabalho de Elisa Correia de Moraes. 
Declaração de renda para autônomos ou 
informais contendo a atividade exercida e 
cópia da carteira de trabalho das páginas 
de identificação e paginas de contrato da 
senhora Raimunda Xavier Correia. Do 
estudante falta RG, CPF, extratos 
bancários dos dois últimos meses e 



Carteira de Trabalho contendo 
identificação pessoal e páginas de 
contrato. 

 

Joao Victor Bezerra Guimaraes 20190160039 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Estudante no 
questionário informou ser dependente 
financeiramente.  Falta contrato de aluguel 
do imóvel. 

 

Kaline Lima Soares 20201740031 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital - Comprovar que reside 
de aluguel em Rio Branco ou em Cruzeiro 
do Sul e que o grupo familiar no qual se 
insere financeiramente reside em outro 
município distinto do curso de graduação 
no qual está matriculado; Falta os 
seguintes documentos: Cópia do Contrato 
de aluguel, recibo de pagamento referente 
ao mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 
energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem. 

 Paulo Endriw Farias de Sousa 20200200053 RIO BRANCO Desclassificado Item 5.8 do edital. 

 

Welington da Rocha Cruz 20201740030 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital.  Comprovar que reside 
de aluguel em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado. Faltam os seguintes 
documentos: Contrato de aluguel; Fatura 
de energia elétrica dos pais; Extratos 
bancários dos dois últimos meses do 
estudante, devidamente identificados pelo 
banco (o que foi enviado é um saldo);  e 
toda a documentação de civil e de renda 
do pai e do grupo familiar. Estudante não 
comprovou ser independente 
financeiramente, pois não comprovou 
renda, sendo necessário apresentar 
documentação dos pais ou responsável 
pela despesas da família. 

 

Thais Cristina Alencar da Silva 20181730064 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital. Estudante  não 
comprovou que reside de aluguel em 
Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar no 



qual se insere financeiramente reside em 
outro município, inclusive informou não 
ser oriunda de outro município ou estado. 

 

Camila Oliveira Silva 20181720040 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Item 5.8 do Edital. Estudante não 
comprovou que reside de aluguel em 
Cruzeiro do Sul e que o grupo familiar no 
qual se insere financeiramente reside em 
outro município, inclusive especificou ser 
moradora de Cruzeiro do Sul. 

 
Erika Felicio da Hora 20190220030 RIO BRANCO Desclassificado 

item: 4.1 - Candidato sem matricula 
2020.2 

 Karina Ferreira de Oliveira 20208000018 RIO BRANCO Desclassificado item: 5.8 

 Raichieid Pinheiro do Nascimento 20190910014 RIO BRANCO Desclassificado Item: 5.8 

 

Tamires Moreira de Menezes 20191720026 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Itens 4.4 e 4.4.1 do Edital - Estudante 
pendente no Auxílio Aquisição de 
Equipamentos. Item 5.8 do Edital - 
Comprovar que reside de aluguel em Rio 
Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Estudante no 
questionário informou ser independente 
financeiramente e que não é oriundo de 
outro município. 

 

Miqueias de Lima Haluen 20197000030 RIO BRANCO Desclassificado 

Não apresentou Cópia do Contrato de 
aluguel, recibo de pagamento referente ao 
mês em que o estudante realizou a 
inscrição ou do mês anterior, fatura de 
energia do imóvel alugado e fatura de 
energia do grupo familiar na cidade de 
origem. 

 

Ilson Marinho Soares 20190333001 RIO BRANCO Desclassificado 

Não atende ao critério do item 5.8 do 
Edital de Auxílio Moradia que dispõe: 
"Comprovar que reside de aluguel em Rio 
Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado". 

 

Rafaela Silva Gaspar 20181814173 RIO BRANCO Desclassificado 

Não atende ao item 5.2 do Edital de 
Auxílio Moradia, fato confirmado com a 
declaração do item 4 do questionário 
socioeconômico onde a estudante declara 
que: "É independente financeiramente - 
pessoa que custeia todas as despesas da 



moradia", portanto, não atende aos 
critérios do edital. 
- Estudantes que estão com algumas 
disciplinas em aberto, sem lançamento de 
notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do 
seu curso 

 

Hagrynir Vitoria Sales de Lima 20210050010 RIO BRANCO Desclassificado 

Não atende ao requisito 5.1 do Edital: Ser 
estudante regularmente matriculado, no 
SIE, em pelo menos 1 (uma) disciplina de 
curso de graduação no segundo semestre 
de 2020, aprovado na Resolução 
Consu/Ufac nº. 20 
de 05 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Costa Oliveira 20217000019 RIO BRANCO Desclassificado 

Não atende ao requisito 5.1 do Edital: Ser 
estudante regularmente matriculado, no 
SIE, em pelo menos 1 (uma) disciplina de 
curso de graduação no segundo semestre 
de 2020, aprovado na Resolução 
Consu/Ufac nº. 20 de 05 de janeiro de 
2021. 

 

Salem Siva da Costa Taumaturgo 20190840028 RIO BRANCO Desclassificado 

Não atende ao requisito 5.1.3 do Edital: 
Não ter trancamento e/ou reprovação em 
mais de 50% das disciplinas matriculadas 
no semestre letivo anterior, caso o 
estudante tenha sido contemplado com 
bolsas e/ou auxílios da Proaes nesse 
respectivo semestre; 

 

Taiane Souza Santos 20170160006 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Não atende aos requisitos do Auxílio. 
Estudante mora no mesmo município que 
o grupo familiar a qual se insere 
financeiramente. 

 

Amanda Cristina Pinheiro Nascimento 20200150027 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Não atende aos requisitos para 
recebimento do Auxílio Moradia. (Declara 
residir em imóvel próprio no mesmo 
município do grupo familiar a qual se 
insere financeiramente -mãe) 

 

Keven de Souza Bassi Junior 20161800042 RIO BRANCO Desclassificado 

Não comprovou o item 5.8, pois, segundo 
o que foi verificado, o discente não possui 
dependência financeira com grupo familiar 
que more em outro município nem mora 
de aluguel. 
Possui reprovação em mais de 50% das 
disciplinas cursadas no primeiro semestre 
de 2020, período em que recebeu recurso 
da Proaes para obter bom 
aproveitamento. 



 Dayelle Oliveira do Nascimento 20201800054 RIO BRANCO Desclassificado Não mora de aluguel. 

 

Dione Gomes da Silva 20150830020 RIO BRANCO Desclassificado 

Não ter trancamento e/ou reprovação em 
mais de 50% das disciplinas matriculadas 
no semestre letivo anterior, caso o 
estudante tenha sido contemplado com 
bolsas e/ou .auxílios da Proaes nesse 
respectivo semestre. 
Estudante precisa atender ao Item:  
5.8 Comprovar que reside de aluguel em 
Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul e que o 
grupo familiar no qual se insere 
financeiramente reside em outro município 
distinto do curso de graduação no qual 
está matriculado; Apresentar 
documentação exigida no item 9.3 

 
Aline Maria Braga Mendes 20160150022 CRUZEIRO DO SUL  Desclassificado 

Renda superior. 5.8 Estudante não é de 
outro município. 

 

Raíza Barros Lira 20171834082 RIO BRANCO Desclassificado 

solicitam-se extratos bancários da 
discente com identificação; solicita-se 
contrato de aluguel; faltam páginas de 
contrato da carteira de trabalho da aluna; 
falta  o que o edital pede de comprovação 
de renda da discente: Extrato de 
pagamento do benefício  de penão ou 
aposentadoria(do último mês recebido). 
Disponível em: 
https://meu.inss.gov.br/central/#/login; 
Apresentar Cópia do contracheque do 
aposentado ou pensionista (do último mês 
recebido); falta declaração de não vínculo 
com outra instituição, conforme modelo do 
edital. Faltam páginas de contrato da 
carteira de trabalho da mãe; falta extrato 
de pagamento da pensão da mãe. Faltam 
extratos bancários do irmão do mês de 
maio e abril ( ou declaração de ausência 
de conta assinada pelo irmão); falta 
declaração de desemprego do irmão. 

 

Vanessa Cruz dos Santos 20190830049 RIO BRANCO Desclassificado 

Solicita-se que a discente explique via 
declaração assinada quem é a pessoa 
que está constante como responsável 
pela fatura de energia; falta contrato de 
aluguel, caso não tenha, exigi-se que a 
discente faça uma e providencie as 
assinaturas para apresentar no recurso; 
questiona-se porque a discente não 
inseriu a mãe no grupo familiar se a 



mesma vive em união estável com o pai 
da discente, fazendo parte do grupo 
familiar. Solicita-se explicação do porquê 
dessa não inserção via declaração 
assinada e exige-se todos os documentos 
da mãe conforme sua situação financeira ( 
se for desempregada, apresentar todos os 
documentos conforme pede no edital, se 
for empregada, autônoma ou aposentada, 
apresentar o que o edital exige.); 
questiona-se porque os dois sobrinhos 
foram inseridos no grupo familiar da 
discente e a mãe e pai das crianças não 
foram ( a irmã da discente, mãe das 
crianças, é falecida? cedeu a guarda dos 
filhos para os avós? O pai das crianças 
paga pensão? enfim, explicar o que houve 
com os pais dos sobrinhos e, se os pais 
dos sobrinhos os criarem e forem 
casados, exige-se todos os documentos 
dos mesmos). 
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ANEXO II 

RESULTADO FINAL DO AUXÍLIO CRECHE 

Ordem Nome Matrícula Campus Situação Motivo 
1.  Mariana da Silva 20190030064 RIO BRANCO Classificada 

 2.  Maria regiane da paixao kaxinawa 20181880049 RIO BRANCO Classificada 
 3.  Jose Victor de Oliveira Sena 20200240029 RIO BRANCO Classificada 
 4.  Neiliane das Chagas Lima 20200030036 RIO BRANCO Classificada 
 5.  Jocelmo Albuquerque da Silva 20200180050 RIO BRANCO Classificada 
 6.  Fabineia Bento Custodio 20190034068 RIO BRANCO Classificada 
 7.  Taiane Fraga da Silva 20190090035 RIO BRANCO Classificada 
 8.  Camila Marcelino de Souza 20180100050 RIO BRANCO Classificada 
 9.  Ana Pamela Tavares Mendonca 20150330028 RIO BRANCO Classificada 
 10.  Aline Ferreira da Silva 20201880034 RIO BRANCO Classificada 
 11.  Raichieid Pinheiro do Nascimento 20190910014 RIO BRANCO Classificada 
 12.  Francinéia Ferreira de Paiva 20170204050 RIO BRANCO Classificada 
 13.  Ingrid Karolayne França da Silva  20171804103 RIO BRANCO Classificada 
 14.  Izabela Ferreira de Lima 20171780033 RIO BRANCO Classificada 
 15.  Erinaldo Batista Moraes 20191814058 RIO BRANCO Classificada 
 16.  Denaria da Silva e Silva 20180830011 RIO BRANCO Classificada 
 17.  Antonia Silva do Nascimento 

Dinarte 20171880055 RIO BRANCO Classificada 
 18.  Pamela Roberta da Silva Pereira 20200034003 RIO BRANCO Classificada 
 19.  Ketlen Souza Cabral 20201790068 RIO BRANCO Classificada 
 20.  Aparecido Cerdeira Da Silva 20160900077 RIO BRANCO Classificada 
 21.  Edisangela Rafaela Marques 

Feitosa 20160090050 RIO BRANCO Classificada 
 



22.  Iricelia Vieira Cardoso 20180114066 RIO BRANCO Classificada 
 23.  Cristiele Progenio do Nascimento 20140040052 RIO BRANCO Classificada 
 24.  Érica da Silva Alves 20181794180 RIO BRANCO Classificada 
 25.  Kezia Talita Alves dos Santos 20160030021 RIO BRANCO Classificada Inscrita mediante processo23107.012392/2021-08 

26.  Maiza da Costa de Lima 20190030031 RIO BRANCO Classificada 
 27.  Gilvama de Oliveira Santos 20190030012 RIO BRANCO Classificada 
 28.  Chancimaiqui Da Costa Vilacio 20170120042 RIO BRANCO Classificada 
 29.  Iago Verissimo da Costa 20150230039 RIO BRANCO Classificada 
 30.  Minory Cerqueira de Lima 20187000055 RIO BRANCO Classificada 
 31.  Flavia Brilhante Florenciano 20190114073 RIO BRANCO Classificada 
 32.  Carolaine Bezerra da Costa 20190030026 RIO BRANCO Classificada 
 33.  Jordania Miluska de Sousa Flores 20200200050 RIO BRANCO Classificada 
 34.  Ester Souza Da Costa 20160830017 RIO BRANCO Classificada 
 35.  Maria Jeicilane Dutra da Silva 20190030040 RIO BRANCO Classificada 
 36.  Jailine Marques Farias 20170130033 RIO BRANCO Classificada 
 37.  Larissa da Silva Monteiro 20170900082 RIO BRANCO Classificada 
 38.  Vitoria Andreyna Paes de Aguiar 20190030053 RIO BRANCO Classificada 
 39.  Amanda Dankar da Silva 20150050030 RIO BRANCO Classificada 
 40.  Vanusia Oliveira De Moura 20170060009 RIO BRANCO Classificada 
 41.  Sara Lima da Rocha 20180130051 RIO BRANCO Classificada 
 42.  Ana Keyla da Silva Macedo 20170830025 RIO BRANCO Classificada 
 43.  Elianne da Silva Carneiro 20200130006 RIO BRANCO Classificada 
 44.  Euzinete da Silva Queiroz Souza 20200030045 RIO BRANCO Classificada 
 45.  Luiz Carlos Aragao Ferreira 20160090044 RIO BRANCO Classificada 
 46.  Nathalia Siqueira dos Santos 20181880037 RIO BRANCO Classificada 
 47.  Giully Mayara da Silva Souza 20170332001 RIO BRANCO Classificada 
 48.  Yana Vitoria Leandro da Silva 20190110055 RIO BRANCO Classificada 
 49.  Elineire de Oriar Olegario 20191880055 RIO BRANCO Classificada 
 50.  Luciana Cristina Matos da Costa 20141800051 RIO BRANCO Classificada 
 51.  Italo Bezerra De Almeida 20160830034 RIO BRANCO Classificada 
 1.  Bianca Coelho da Silva 20180850060 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 2.  Maria Francisca De Lima Araujo 20150860021 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 3.  Taiane Souza Santos 20170160006 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 4.  Ana Flavia Oliveira de Souza 20201740042 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 5.  Maria Mocilane Menezes da Silva 20200860036 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 6.  Elissandra Santos de Oliveira 20190850017 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 7.  Fernanda Silva de Freitas 20201720016 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 



8.  Maria Francisca Dias Silva 20201730055 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 9.  Maria Miciane Silva de Araujo 20201720035 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 10.  Dhiane Silva de Almeida Mello 20201720039 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 11.  Ralfe Pinheiro dos Santos 20160850014 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 12.  Thais Lopes Mota 20181730039 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 13.  Jeremias Galvao Dos Santos 20160850038 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 14.  Talita Santana dos Santos 20160850020 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 15.  Rutilene Elias do Nascimento 20191720016 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 16.  Enila Pessoa Pequeno 20171730028 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 17.  Carolaine Pereira da Silva 20191720024 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 18.  Jose Robson Silva Leite 20150160038 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 19.  Debora da Silva Miranda 20190160047 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 20.  Rute Goncalves Da Silva 20161720041 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 21.  Barbara Silva Barbosa 20190170027 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 22.  Maria Antonia Oliveira Gomes 20201734001 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 23.  Jane Karen Santos dos Reis 20190170029 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 24.  Ilune da Silva Mesquita 20201730040 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 25.  Sandila Maria Santos De Castro 20161730046 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 26.  Jamila Lopes da Silva 20180170039 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 27.  Alane da Silva Bezerra 20180175004 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 28.  Maria Luzana Olimpio Feitoza 20190170052 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 29.  Jose Leomir Nascimento da Silva 20181920033 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 30.  Joelma de Lima Machado 20180150035 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 31.  Andressa Chaves de Sousa 20190170051 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 32.  Antonia Saiane Nascimento Lima 20190170023 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 33.  Mainara Costa de Andrade 20180170052 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 34.  Joiceane Borges Ferreira 20190170040 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 35.  Elida silva de souza 20180170064 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 36.  Maria Monalizia Hollanda Ferreira 20171730057 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 37.  Francisnei Cardoso de Barros 20181720003 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 38.  Kethelin Maheda Araujo Da Silva 20170150070 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 39.  Julia Maria Oliveira Pinho 20190170017 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 40.  Fátima Rosa de Andrade 20140160033 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 41.  Raquel Souza Lucena 20200170020 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 42.  Antonia Gleiciane da Silva Lima 20180170053 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 43.  Marcos Souza Carvalho 20181740002 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 44.  Aline Firmino De Souza 20170870027 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 



45.  Francisco Coelho da Rocha 20150160045 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
 46.  Flavia Roberta Lima Vasconcelos 20191920037 CRUZEIRO DO SUL Classificada 
  

Max Willian Silva e Silva 20161794075 RIO BRANCO Desclassificado 
Disciplina sem nota no 1º semestre de 2020; Item 2.1 filhos 
até 05 anos. 

 

Gigliane Teles Moreno 20170830012 RIO BRANCO Desclassificado 

Item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia 
a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio 
4.4 Não estar inadimplente com qualquer programa de 
Auxílio e/ou auxílio da Proaes; (AID) 
4.1 Ser estudante regularmente matriculado, no SIE, em 
pelo menos 1 (uma) disciplina de curso de graduação no 
segundo semestre de 2020, aprovado na Resolução 
Consu/Ufac nº. 20 de 05 de janeiro de 2021. Para a 2ª Fase 
deste Edital, ser estudante regularmente matriculado, 
no SIE, em pelo menos 1 (uma) disciplina de curso de 
graduação no primeiro semestre de 2021, aprovado na 
Resolução Consu/Ufac nº. 20 de 05 de janeiro de 2021; 

 Sabrina Dutra Rodrigues 20210330015 RIO BRANCO Desclassificado Estudante não tem matrícula no 2º semestre de 2020 

 Lana Silva Gomes 20190113062 RIO BRANCO Desclassificado Certidão do nascimento do filho menor de 5 anos 

 

Sara de Oliveira Pereira 20190120030 RIO BRANCO Desclassificado 

Comprovar filhos na idade até 5 anos. Pendência no AID, 
entrar em contato com a Diretoria de Apoio Estudantil via e-
mail dae.proaes@ufac.br 

 Francisca Suelen dos Santos 
Souza Borges 20190830037 RIO BRANCO Desclassificado Apresentar certidão de nascimentos dos filhos da estudante. 

 

Isadora Camelo Aiache 20180890021 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do edital referente ao 
item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia 
a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio 

 
Jamilly Maia da Silva 20181780098 RIO BRANCO Desclassificado 

ITEM: 4.4.1 - REGULARIZAR AUXILIO INCLUSÃO 
DIGITAL; ITEM: 4.1 

 

Debora Jemima Machado de Lima 20180200016 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Extrato do Auxílio família do último mês recebido 
- Extratos bancários da Caixa dos dois últimos meses da 
estudante, com identificação do titular da conta (cópia em 
anexo está sem identificação) 

 

Josielen Dos Santos Dias 20160840049 RIO BRANCO Desclassificado 

Apresentar  RG, CPF, declaração de que não possui vínculo 
em outra Instituição de ensino superior, carteira de trabalho 
com as paginas de identificação de páginas dos contratos 
de trabalho, extratos bancários dos dois últimos meses 
(abril e maio), declaração de autônomo, o último extrato de 
recebimento do benefício Auxílio Família da Estudante e 
certidão de nascimento legível das crianças Raissa e Juan. 

 

Edinaira Almeida Nascimento 20180030043 RIO BRANCO Desclassificado 

Apresentar pg 7 da Carteira de Trabalho, extratos bancários 
dos dois últimos meses (abril e maio), Declaração de renda 
para autônomo informando atividade exercida e renda 
mensal declarada, Declaração de que não possui matrícula 
em outra instituição de ensino superior, último extrato de 
recebimento do benefício BPC e Auxílio Família da 



estudante. 

 

Aurilene Carvalho Ferreira 20200030049 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Carteira de trabalho do estudante, página de contrato do 
último registro de emprego e da página subseqüente em 
branco (cópia em anexo está incompleta) 
- Extratos bancários dos dois últimos meses do estudante 
(com identificação do titular da conta) 
- Extrato do Auxílio família do último mês recebido 
 - Extrato de pagamento do benefício do auxílio emergencial 

 Eliandra Lima dos Santos 20208000033 RIO BRANCO Desclassificado Estudante não possui matrícula no 2º semestre de 2020 

 

Simony Rodrigues da Silva 20210180016 RIO BRANCO Desclassificado 

- Não atende ao requisito 4.1 do Edital: Ser estudante 
regularmente matriculado, no SIE, em pelo menos 1 (uma) 
disciplina de curso de graduação no segundo semestre de 
2020, aprovado na Resolução Consu/Ufac nº. 20 
de 05 de janeiro de 2021. 

 

Raiara de Souza Caceres 20210910035 RIO BRANCO Desclassificado 

- Não atende ao requisito 4.1 do Edital Ser estudante 
regularmente matriculado, no SIE, em pelo menos 1 (uma) 
disciplina de curso de graduação no segundo semestre de 
2020, aprovado na Resolução Consu/Ufac nº. 20 
de 05 de janeiro de 2021. 

 

Leoncio de Araujo Oliveira 20190110025 RIO BRANCO Desclassificado 

4.5 Não ter abandonado mais de dois cursos de graduação 
desta Ifes, caso tenha sido 
contemplado com Auxílios e/ou auxílios da Proaes; 
Estudante com histórico incompleto - falta lançamento de 
notas no 1º semestre de 2020. 
- Item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 
dia a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo 
domicílio 

 
Rony Souza Da Silva 20180114070 RIO BRANCO Desclassificado 

Falta apresentar documentação completa da CÔNJUGE ou 
documento da guarda do filho. 

 

Creciane Silva do Nascimento 20180190052 RIO BRANCO Desclassificado 

- Faltou a Cópia da carteira de trabalho do candidato e da 
mãe, nas páginas de identificação (frente e verso), página 
de contrato do último registro de emprego e da página 
subsequente em branco (cópias das páginas inteiras); 
- Faltou a Cópia dos Extratos bancários dos dois últimos 
meses, identificados com o nome do correntista em todas 
as páginas, apresentar extratos de todos os domicílios 
bancários. (Caso não possua conta bancária, apresentar 
declaração, conforme anexo IV, e caso seja uma conta 
bancária aberta recentemente, enviar cópia do contrato de 
abertura da conta; 
- Certidão de nascimento ou carteira de identidade do filho. 

 

Raiane da Silva Barros 20181770140 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não possui matrícula no 2º semestre de 2020 
- Item 4.1.3 Não ter trancamento e/ou reprovação em mais 
de 50% das disciplinas matriculadas no 
semestre letivo anterior, caso o estudante tenha sido 



contemplado com Auxílios e/ou auxílios da Proaes nesse 
respectivo semestre. 

 

Sonia Maria Leandro Onofre 20141770053 RIO BRANCO Desclassificado 

Aluna deixou de apresentar inúmeros documentos exigidos 
em edital, por isso exigi-se que a discente leia o edital por 
completo, veja o item que trata da documentação e 
apresente os documentos que faltam dela e do filho maior 
de idade, pois apresentou somente RG e CPF. 

 

Bruna Rozalina de Freitas 20201890047 RIO BRANCO Desclassificado 

Da estudante falta o extrato bancário de abril; aluna deverá 
explicar via declaração assinada porque não inseriu o pai no 
grupo famliar se o mesmo é responsável pela fatura de 
energia, na declaração a aluna deve se reponsabilizar pelas 
penalidades cabíveis em caso de inveracidade; aluna 
deverá apresentar toda a documentação do pai, caso o 
mesmo more em sua residência. 
Observação: Filha fará 05 anos em 07 de novembro de 
2021. 

 

Silvana Holanda de Souza 20200090034 RIO BRANCO Desclassificado 

Falta cópia da carteira de trabalho da estudante conforme 
regras do edital ( páginas de identificação e de contrato);  
falta declaração de que não possui matrícula em outra 
instituição de ensino superior e de que não é portadora de 
diploma; falta declaração de desemprego da discente; falta 
declaração de desemprego da filha maior de idade; faltam 
extratos bancários da filha maior de idade, falta cópia da 
carteira de trabalho da filha maior de idade; 

 

Ana Luisa Frota Oliveira 20181780075 RIO BRANCO Desclassificado 

- Estudante não possui matrícula no 2º semestre de 2020 
-Item 4.1.3 Não ter trancamento e/ou reprovação em mais 
de 50% das disciplinas matriculadas no semestre letivo 
anterior, caso o estudante tenha sido contemplado com 
Auxílios e/ou auxílios da Proaes nesse respectivo semestre. 

 

Thayrine da Silva Lima 20190054064 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
- Fatura de energia 
- Declaração de que não possui matrícula em outra 
instituição de ensino superior, bem como não é portador de 
diploma de nível superior, preenchida e assinada pelo 
estudante 
- Carteira de trabalho da estudante e da mãe, página de 
contrato do último registro de emprego e da página 
subseqüente em branco  
- Extratos bancários dos dois últimos meses da estudante e 
da mãe (com identificação do titular da conta) 
- Declaração de desemprego da estudante 
- Comprovante de renda da mãe,conforme renda declarada 
no questionário socioeconômico 
- Estudantes que estão com algumas disciplinas em aberto, 
sem lançamento de notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do seu curso e 
entre com recurso, apresentando o histórico completo. 



 

Odair Jose de Souza Nascimento 20190034072 RIO BRANCO Desclassificado 

Aluno possui graduação; Faltam extratos bancários do 
aluno de abril; falta extrato de pagamento do benefício do 
INSS; falta extrato de abril da esposa e declaração de 
desemprego.  
Observação: A filha fará 5 anos em 2023. 

 

Aline Gomes de Andrade 20190113069 RIO BRANCO Desclassificado 

ENVIAR DA CANDIDATA - carteira de trabalho - Caso seja 
a carteira de trabalho digital, baixar PDF onde conste todos 
os dados da carteira, isto é, todos os dados pessoais e 
todos os contratos; FALTOU Cópia dos Extratos bancários 
dos dois últimos meses, identificados com o nome do 
correntista em todas as páginas, apresentar extratos de 
todos os domicílios bancários. (não serão aceitos prints sem 
dados do titular da conta). 

 

Aldiney Assuero Silva Bittencourt 20190092060 RIO BRANCO Desclassificado 

Documentação Pendente: 
Estudante não cumpre com o requisito do edital referente ao 
item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia 
a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio 
(os filhos do estudante não residem com o mesmo) 

 

Joao Pedro Lucas de Lima 20180830009 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do edital referente ao 
item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia 
a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio 

 

Gustavo de Oliveira Aymorés 20180194035 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante não cumpre com o requisito do edital referente ao 
item 4.8 - Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia 
a 05 anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio 
(o filho do estudante não reside com o mesmo) 
- Estudantes que estão com algumas disciplinas em aberto, 
sem lançamento de notas, com histórico incompleto que 
regularizem a situação na coordenação do seu curso 

 
Henrique Pereira de Carvalho 20210110032 RIO BRANCO Desclassificado 

Estudante em desacordo com subitem 4.7 do edital e 
subitem 4.8 dos requisitos do Edital. 

 

Francisco das Chagas Castelo da 
Cunha 20200160040 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inserir toda a documentação (civil e de renda) ou 
declarações  de Antônio Pereira da Cunha; 
Inserir toda a documentação de renda de MARIA 
CLEONICE MOREIRA CASTELO ou Declarações de 
desemprego, de ausência de carteira de trabalho e de 
ausência de conta bancaria; 
Inserir toda documentação de renda ou declarações de 
Francisco das Chagas Castelo da Cunha; 
Inserir certidão de nascimento do filho e comprovar que 
moram juntos. 

 

Maique Coelho da Rocha 20171740051 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Item 4.8 do Edital - Comprovar que tenha filhos em idade 
entre 01 dia a 05 anos, sob sua guarda e residindo no 
mesmo domicílio. E ainda o Item 4.1.3 Não ter trancamento 
e/ou reprovação em mais de 50% das disciplinas 
matriculadas no semestre letivo anterior, caso o estudante 
tenha sido contemplado com Auxílios e/ou auxílios da 
Proaes nesse respectivo semestre. 



 

Vanderlandia Do Nascimento 
Furtado 20160850012 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Item 4.4 e 4.4.1 do Edital - Pendente no AID2020. 
Falta o comprovante de fatura de energia de Maria Zenaide 
Feitosa do nascimento; Faltam os extratos bancários 
identificados de Maria Zenaide Feitosa do nascimento; 

 

Eraldo Pereira da Costa 20140850027 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Apresentar certidão de nascimento ou Rg  do filho  Angelo. 
Item 4.4 e 4.4.1 do Edital - Pendente no auxílio Aquisição de 
Equipamentos. 

 

Roberta Monteiro da Silva 20161720021 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

4.8 Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia a 05 
anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio; 
Inadimplente com o Auxílio Inclusão Digital (Equipamentos); 
Histórico incompleto- Faltam notas no 1º semestre de 2020 
para conclusão da análise 

 

Elizabete Da Silva Paixao 20170850041 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inserir certidão de nascimento do filho; Histórico incompleto- 
Faltam notas no 1º semestre de 2020 para conclusão da 
análise 

 Jenifer Rodrigues Costa 20200850030 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado Inserir a certidão de nascimento do filho 

 

Nataliane De Souza Lima 20171745023 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inserir a certidão de Nascimento do filho; Histórico 
incompleto- Faltam notas no 1º semestre de 2020 para 
conclusão da análise 

 

Zilani Sampaio de Oliveira 20181740012 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inadimplente com Auxílio Inclusão Digital (Equipamento). 
Histórico incompleto - Falta lançamento de notas no 1º 
semestre de 2020 para conclusão da análise 

 

Geovana da Silva Costa 20201720044 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Item 4.1.3 do Edital -  Não ter trancamento e/ou reprovação 
em mais de 50% das disciplinas matriculadas no semestre 
letivo anterior, caso o estudante tenha sido contemplado 
com Auxílios e/ou auxílios da Proaes nesse respectivo 
semestre. Faltam os seguintes documentos: páginas 07, 08, 
09 e 10 da Carteira de trabalho do Raimundo Gride e da 
estudante; Páginas 12, 13, 14  e 15 da Carteira de trabalho 
da mãe; Declaração de desemprego da mãe; Cópia dos 
Extratos bancários dos dois últimos meses, identificados 
com o nome do correntista em todas as páginas, apresentar 
extratos de todos os domicílios bancários. (Caso não 
possua conta bancária, apresentar declaração, conforme 
Anexo IV, e caso seja uma conta bancária aberta 
recentemente, enviar cópia do contrato de abertura da 
conta, não serão aceitos prints sem dados do titular da 
conta) da mãe e da estudante. 

 

Derdila Lima Verde de Menezes 20190850012 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Falta certidão de nascimento da filha.  E Item 4.4 do Edital -  
Não estar inadimplente com qualquer programa de Auxílio 
ou auxílio da Proaes; E Item 4.4.1 do Edital - O estudante 
inadimplente com a Proaes deverá regularizar sua situação 
com a Diretoria de Apoio Estudantil – DAE/Proaes e 
informar no período de recurso a regularização da 
pendência, sob pena de ter a solicitação da Auxílio 
indeferida. Estudante pendente no Aquisição de 



Equipamentos 2020. 

 Ageu Nascimento do Vale 20201740037 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado Estudante não possui filho. 

 
Kessila Fernanda dos Santos 
Barros 20200160014 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inserir todas as documentações de renda ou as declarações 
de ausência de documentação e comprovante da fatura de 
energia  do candidato e do cônjuge. 

 
Roni Gleisson Souza Costa 20151720043 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Discente não atende ao requisito 4.1.3 do edital. Discente 
ativo no Auxílio para aquisição de equipamento. 

 
Thais Tacila Martins Costa 20191730038 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Falta os extratos bancários identificados de Thais Tacila 
Martins Costa 

 

Adriana da Silva Almeida da Cruz 20120850037 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Inserir toda documentação de renda do candidato e de 
Daniel Pereira da cruz e/ou as declarações quando for o 
caso. 

 
Ingride Maria Pereira dos Santos 20201734002 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Reprovação por falta e trancamento em mais de 50% das 
disciplinas no semestre anterior 

 

Raulisson Darlan Moura de Souza 20191720043 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Falta páginas de identificação da Carteira de Trabalho da 
mãe, de Elsimar e do estudante; fatura de energia; extratos 
bancários dos últimos dois meses do estudante 
(identificado); Estudante declara não possuir filhos (falta 
certidão do nascimento) 

 

Cleiton Lima de Alencar 20171720053 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Discente não apresentou: declaração de que não possui 
matrícula em outra instituição de ensino superior, bem como 
não é portador de diploma de nível superior, preenchida e 
assinada pelo estudante; Cópia da fatura de energia do 
imóvel onde reside; Documentação de comprovação de 
Renda (declaração de desemprego, extratos bancários dos 
dois últimos meses, cópia da carteira de trabalho); certidão 
de nascimento de Gabriel Luz. O aluno deve apresentar 
informação sobre quem provê o sustento do seu grupo 
familiar. Aluno encontra-se ativo no Auxílio para aquisição 
de equipamentos. 

 

Camila Oliveira Silva 20181720040 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Falta a certidão de nascimento ou RG da filha. 
4.8 Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia a 05 
anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio. Pelo 
CPF apresentado a criança já possui 6 anos completos. 

 

Maria Janiele Nascimento Silva 20201720047 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

4.1.3 Não ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% 
das disciplinas matriculadas no semestre letivo anterior, 
caso o estudante tenha sido contemplado com Auxílios e/ou 
auxílios da Proaes nesse respectivo semestre 

 

Thais Cristina Alencar da Silva 20181730064 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

4.8 Comprovar que tenha filhos em idade entre 01 dia a 05 
anos, sob sua guarda e residindo no mesmo domicílio. 
Estudante relata morar sozinha, não incluiu o filho no grupo 
familiar. 

 

Antonio Alisson Alves Campos 
Cassiano 20171720028 CRUZEIRO DO SUL Desclassificado 

Item 4.8 do Edital - Comprovar que tenha filhos em idade 
entre 01 dia a 05 anos, sob sua guarda e residindo no 
mesmo domicílio. Os filhos do estudante não residem com o 
mesmo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


