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AVISO DE JUBILAMENTO

Comunicamos aos discentes abaixo relacionados que se enquadram nas hipóteses passivas
de Jubilamento, de acordo com a Resolução CEPEX nº 04 de 24 de agosto de 1994, e em
conformidade com o Art. 357 do Regimento Geral da Ufac, para apresentarem defesa por
escrito, junto a Coordenação do Curso de Licenciatura em Música, em um prazo de 15 dias
úteis a partir da data desta publicação. 

Nome do Aluno Justificativa para o Jubilamento

20160888009 – Jessica Barreto Flores não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880037 – Geysson Moreira da Costa não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20140880031 – Jailton dos Santos Lima não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20140880026 – Silvana Braz de Azevedo não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20140880021 – Ronaldo Batista da Silva não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20140880011 – Elvis Santana de Oliveira não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20140880005 – Janderson de Oliveira Jacome não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20130880039 – Wagner Eufrazio da Silva não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20130880013 – Marilua Azevedo Soares não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20120880040 – Nailton Maciel de Aguiar não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880038 – Gecilene Nunes de Souza não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20120880023 – Aleson José Corrêa dos Passos não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20120880015 – Daniel Almeida de Carvalho não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

201188040 – Francicleice Moura dos Santos não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880001 – Flávio Gomes da Silva não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20160884084 – Jeferson  Luiz Pereira não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20160880013 – Hana Larissa de Alencar Pereira não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.
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20160880012 – Jonas Amorim de Moura não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880031 – Sandro Junior Nogueira Canizo não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880018 – Sionara Basto não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

20150880012 – Kleimany da Silva Melo não renovou matrícula curricular durante 2 semestres
consecutivos ou intercalados.

200988008 – Jessé da Silva Costa não  concluiu  o  curso  de  graduação  no  período
máximo fixado para integralização curricular.

200988006 – Silvino Pimentel Amorim não  concluiu  o  curso  de  graduação  no  período
máximo fixado para integralização curricular.

200688015 – Sóstenes Shicks de Andrade não  concluiu  o  curso  de  graduação  no  período
máximo fixado para integralização curricular.

200988027 – Tiago Ribeiro Cavalcante não  concluiu  o  curso  de  graduação  no  período
máximo fixado para integralização curricular.

Respeitosamente,

__________________________________________

Maíra Andriani Scarpellini

Coordenadora do Curso de Música

Portaria nº 1.200 de 09/05/2017 

Campus Universitário, BR 364, Km 04 – Distrito Industrial – Rio Branco – Acre, CEP: 69.915-900 
Fone/Fax (0xx68  3901-2609

http://www.ufac.br

http://www.ufac.br/

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

