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RESULTADO PRELIMINAR 

 
 
 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis – PROAES e a Comissão de Seleção de Bolsas do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil tornam público o resultado preliminar do Edital Nº 27/2017 – Proaes – Residência Estudantil do campus Floresta.  

O estudante poderá interpor recurso no dia 29 de junho de 2017, no Núcleo de Apoio à Inclusão na sala da Assistência 

Estudantil, das 7h 30min às 19h.  

A documentação complementar se for o caso, deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado e identificado com o 

nome do estudante, no ato do recurso.  

Rio Branco- AC, 28 de junho de 2017.  

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 



Resultado Preliminar  

Edital nº 27/2017 – Residência Estudantil 

 
Nº NOME CPF Curso Classificação 

01 Adson Braga da Silva 030.059.982-07 

 

 

 

 

Ciências Biológicas 

INDEFERIDO – Não apresentou comprovante de renda próprio e dos pais; certidão negativa 

de antecedentes criminais do estado do Acre e estado de origem; certidão de nada consta de 

inquérito criminal da Polícia Civil do estado do Acre e estado de origem; certidão de nada 

consta da Polícia Federal; declaração de matrícula e histórico escolar; certificado de ensino 

médio; anexo I e II do edital. 

02 Edno Araújo de Souza 010.007.712-63 

 

Pedagogia 

INDEFERIDO – Não apresentou certidão de nascimento de Railan Araújo, Cailan Araújo, 

Flávio Araújo e Hananys Araújo. 

03 Radraque Rodrigues Correa 041.650.662-30 Engenharia Florestal DEFERIDO 

04 Raynara Caetano Pedrosa 036.432.342-60 

 

 

 

 

 

 

Engenharia Florestal 

INDEFERIDO - Não apresentou comprovante de renda próprio (extrato bancários 03 últimos 

meses) e do grupo familiar (carteira de trabalho/contracheque/extrato bancário); documentos 

de identificação do grupo familiar; certidão negativa de antecedentes criminais do estado do 

Acre e estado de origem; certidão de nada consta de inquérito criminal da Polícia Civil do 

estado do Acre e estado de origem; certidão de nada consta da Polícia Federal; declaração de 

matrícula e histórico escolar; certificado de ensino médio; anexo I e II do edital; comprovante 

de endereço da família. 

 

 


