
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Ufac 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – Proaes 

 EDITAL Nº 20/2018 – Proaes 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Seleção de Bolsistas para atuarem nas Ações da Proaes desenvolvidas no Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Acre do Programa 

Idiomas sem Fronteiras 

RESULTADO PRELIMINAR 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proaes torna público o resultado preliminar do Edital 20/2018 Proaes – Seleção de Bolsista 

para atuarem nas ações da Proaes desenvolvidas no Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Acre do Programa Idiomas sem Fronteiras, 

conforme Anexos I e II. 

O estudante poderá interpor recurso nos dias 23 e 24 de maio nos seguintes horários e locais: 

Campus Rio Branco: na Secretária do NucLi-IsF/UFAC (localizada no Bloco do NIEAD, andar superior), no horário das 9h às 12h, das 

14h às 17h e das 19h às 21h  

Campus Cruzeiro do Sul: na Coordenação do Curso de Letras – Língua Inglesa, no horário das 8h às 12h.  

O resultado dos recursos, referente a avaliação socioeconômica, será divulgado no dia 28 de maio de 2018, no endereço eletrônico 

www.ufac.br. 

A prova escrita ocorrerá no dia 24 de maio 2018, nos mesmos locais das inscrições.   

Rio Branco, AC, 23 de maio de 2018. 

José Sérgio Lopes Siqueira 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

http://www.ufac.br/


 

 
ANEXO I  

RESULTADO PRELIMINAR 

Campus Rio Branco 

Nome CPF Curso Resultado 

 

 

Igo Filipe Lima Brito 

001.927.632-02 Letras Inglês  INDEFERIDO: Falta Cópia da carteira de trabalho do estudante; Declaração de 

que não possui matrícula em outra Instituição de Ensino Superior e não é 

portador de diploma de nível superior; Comprovante de renda do pai dos últimos 

três meses (atualizados); Cópia da carteira de trabalho da mãe; Extratos 

bancários da mãe dos últimos três meses. 

 

 

Ketellyn Caroline da Silva Brandão 

020.169.952-46 Letras Espanhol INDEFERIDO: Falta histórico do ensino médio; Declaração de que não possui 

matrícula em outra Instituição de Ensino Superior e não é portador de diploma de 

nível superior; Extratos bancários do cônjuge dos últimos três meses; Item 4.8 

(Pró-Docência). 

 

 

Maria Suelen Lins dos Santos 

037.029.452-10 Letras Inglês INDEFERIDO: Falta histórico do ensino médio; Declaração de que não possui 

matrícula em outra Instituição de Ensino Superior e não é portador de diploma de 

nível superior; Declaração de cessão (imóvel cedido); Extratos bancários do pai 

dos últimos três meses; Curriculum Vitae; Declaração de disponibilidade de 

tempo sem assinatura da estudante. 

 

 

Idaianes Nunes Moreira 

006.663.542-00 Letras Libras INDEFERIDO: Falta Declaração de que não possui matrícula em outra Instituição 

de Ensino Superior e não é portador de diploma de nível superior; Comprovante 

de renda dos 3 últimos meses da mãe; Extratos bancários do irmão (Francisco) 

dos últimos três meses; Curriculum Vitae. 

Fernanda Araújo de Lima Oliveira 024.879.942-82 Letras Francês INDEFERIDO: Falta declaração de disponibilidade de tempo (anexo III do edital); 

Item 4.8 (Pibic). 

Kelvin Illitch Silva Santos 970.524.772-20 Letras Português  INDEFERIDO: Falta RG, CPF e comprovante de renda do mantenedor. 

 

 



 

 

ANEXO II  

RESULTADO PRELIMINAR 

Campus Cruzeiro do Sul 

Nome CPF Curso Resultado 

Daniel Murilo Mendes Alves 028.524.922-37 

 

Língua Inglesa 

INDEFERIDO: Não apresentou: curriculum vitae, com comprovantes de 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, estágio ou similares; 

histórico escolar do ensino médio; carteira de trabalho e extratos bancários dos 

três últimos meses próprio; declaração de imóvel cedido, declaração do 

proprietário assinada por três testemunhas sobre a cessão; extratos bancários 

dos três últimos meses de Marcia da Pascoa. 

Denilsom Araújo Sabino 

 

023.744.162-40 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

INDEFERIDO: Não apresentou: curriculum vitae, com comprovantes de 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, estágio ou similares; 

histórico escolar do ensino médio; documentos pessoais legível; declaração de 

que não possui matrícula em outra instituição de Ensino Superior, bem como não 

é portador de diploma de nível superior assinada; autodeclararão de desemprego 

assinada e carteira de trabalho. 

 

 Não houve inscritos em Língua Espanhola 


