
DELMIRO GOUVEIA

BOLSA PRÓ-GRADUANDO (antiga Bolsa Permanência)

CANDIDATOS INDEFERIDOS RECURSO 

(O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS JUNTO COM A  FICHA DE RECURSO – VER ANEXO  DO EDITAL )

RITA MARLES GONÇALVES (   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO DE: JOSÉ CARLOS GONÇALVES  ,  informando o tempo em que se 
encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V . 

LAÍS LIMA DOS SANTOS (   X  ) DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO DE: LAÍS LIMA DOS SANTOS  E DE JOSELMA LIMA DOS SANTOS,   
informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, conforme 
modelo em Anexo V . 

NAYARA EMMANUELA BATISTA FEITOSA (  X  ) COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital de:_GILBERTO BARBOSA LIMA – 
apresentar  cópias  devidamente autenticadas de 03 (três)  meses consecutivos de contracheque referente aos 
últimos seis meses anteriores a data do edital.

(  X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO DE: MARIA DAS DORES FERREIRA BATISTA informando o tempo em que 
se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V .  

TAISA LOPES DA SILVA ( x   ) Cópia do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de:_TAISA LOPES DA 
SILVA ; MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA; TARCÍSIO LOPES DA SILVA,  devidamente autenticadas.

( x   ) Cópia do Cartão do Bolsa Família e extrato bancário do valor , devidamente   autenticados.  

(  x  ) Cópia do comprovante de residência atualizado  devidamente autenticado;

(  x  ) Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio devidamente autenticado;   ( A cópia apresentada não estava autenticada)

BRUNO ALVES SILVA (  X  ) COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital de: MARIA APARECIDA ALVES 
FRUTUOSO - apresentar  cópias  devidamente autenticadas de 03 (três)  meses consecutivos de contracheque 



referente aos últimos seis meses anteriores a data do edital.

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO  informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V   de  :    BRUNO ALVES SILVA,       

EBERTON DE OLIVEIRA (  X  ) COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital de: MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
DE OLIVEIRA.

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V   de:   EBERTON DE OLIVEIRA ; ELAINE CRISTINA DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA PALMEIRA. 

BYANCA SILVA VILELA DE ALMEIDA COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital de: BYANCA SILVA VILELA  DE ALMEIDA E 
MANOEL PEDRO NETO – Devem apresentar Declaração de Auxílio Financeiros de Terceiros, conforme anexo IV 
do Edital.

A candidata deve explicar na ficha de recurso o Estágio em Docência relatado no questionário socioeconômico, 
uma vez que Declarou não ter outro curso superior.

JOCILENE  FRANÇA DA SILVA (X ) COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital : A Candidata deve apresentar  
Declaração de Trabalho Informal , conforme anexo II do Edital

LUÍS PAULO LIMA CARDOSO ( x   ) Cópia do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de: CARLOS 
EDUARDO LIMA CARDOSO , devidamente autenticada.   (   a cópia apresentada não estava autenticada)

(  x ) Apresentar cópia autenticada  do Histórico Escolar do Ensino Médio e Cópia autenticada do Comprovante de 
Residência do Núcleo Familiar.

LYDYANE BEZERRA DE LIMA ( X)  A aluna  já é bolsista em Projeto de Extensão. Não cabe recurso.

(  X   )COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital  de: MARIA GENI DA SILVA – 
Apresentar Detalhamento de Crédito do INSS, conforme item 6.2 (c) do Edital.



EWELLIN RAQUEL SILVA (   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO de: EWELYSE CRISTINA SILVA ; EWELLIN RAQUEL SILVA,   informando o 
tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em 
Anexo V    do Edital.      

PEDRO HENRIQUE MONTEIRO CHAGAS  ( X  )COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital  de: MARIA DE ARAUJO BASTOS  - 
Apresentar cópias autenticadas dos contra-cheques de três meses consecutivos e a Declaração de trabalho 
informal\autoônomo informando a atividade como artesão (anexo II)  do Edital. 

(  x  ) Apresentar cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio e do Comprovante de Residência 
atualizado. (As cópias apresentadas não estavam autenticadas) 

ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA (  X ) COMPROVANTES DE RENDA BRUTA conforme o subitem 6.2 do edital  de: CICERA MARIA DOS SANTOS;

(  X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO de: ADRIANA DOS SANTOS  BARBOSA E DE ADAUTO BARBOZA DOS 
SANTOS, informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem mantido, 
conforme modelo em Anexo V    do Edital.      

(  X   ) APRESENTAR OUTRO  QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO COM TODOS OS ITENS  PREENCHIDOS. (ANEXO VI 
DO EDITAL)

SILVANIA CORDEL  DOS SANTOS (X  ) APRESENTAR OUTRO  QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO COM TODOS OS ITENS  PREENCHIDOS. (ANEXO VI 
DO EDITAL)



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CANDIDATO INDEFERIDO RECURSO (Apresentar a seguinte documentação solicitada:)

KELYNE WEVILÂNIA ALVES BRANDÃO
( X ) Declaração de composição familiar- assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, 
quantas pessoas compõe sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme 
modelo em Anexo I.

(  X  )Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Todos os membros da família descritos na declaração de composição familiar.

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Todos os membros da família descritos na declaração de composição familiar.

(   X ) DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:

Todos os membros da família descritos na declaração de composição familiar.

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Termo de compromisso (anexo VII do edital), cópia autenticada de comprovante de residência atualizado e cópia 
autenticada do histórico escolar do ensino médio.

ELAIDE PESSOA SANTOS
(  X  )Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Ercílio Cordeiro Santos

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Ercílio Cordeiro Santos

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Emerson Pessoa Santos e Elaine Pessoa Santos



(X) Outros documentos referentes a renda (especificar):

Cópia do cartão e extrato bancário do Programa Bolsa Família

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Foto 3x4 e cópia autenticada de comprovante de residência atualizado 

JAQUELINE BEZERRA SILVA
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO, de:

Natanael de Jesus Marques

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Natanael de Jesus Marques- apresentar contracheques de três meses consecutivos nos últimos seis meses.

DALARES ROSA PEREIRA VIEIRA
(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Não apresentou histórico escolar do ensino médio, conforme item 6 do edital.

MARIA LAURA DA SILVA PEREIRA (  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

José Pereira Irmão (apresentar a comprovação de renda bruta já que o mesmo foi incluso no quadro de 
composição familiar)

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Sônia da Silva Barbosa Pereira

NATANY LIMA DE LACERDA
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO, de:

Antônio Victor Lima de Lacerda

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:



Demonstrativo de crédito do INSS de Silvânia Lima de Lacerda

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Antônio Gomes de Lacerda

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Foto 3x4 

CHIRLEI LIDIANE DOS SANTOS (  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Luis Vicente dos Santos e Maria Jucilene Vieira de Souza

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Cópias autenticadas de comprovante de residência atualizada e do histórico escolar do ensino médio

MARIA DA SAÚDE DA SILVA OLIVEIRA (  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

José Lino de Oliveira 

Maria Carmelita da Silva Oliveira 

Apresentar demonstrativo crédito INSS (item 6.2)

PRISCILA CARVALHO RAMOS CRISTO (  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

José Carlos Carvalho de Cristo – apresentar contracheques de três meses consecutivos recebidos nos últimos seis 
meses

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Cópias autenticada do histórico escolar do ensino médio



AUXÍLIO MORADIA

CANDIDATO INDEFERIDO RECURSO (Apresentar a seguinte documentação solicitada:)

KELLY DAMASCENO JÚNIOR
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Josefa Lima Damasceno

Josefa Lima Damasceno – Apresentar demonstrativo de crédito do INSS – Pensão por Morte.

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino 
Médio (Antigo 2º Grau).

Foto 3X4

CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS
(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Apresentar Questionário Socioeconômico. 
Aluna não informou se já finalizou ou está cursando outro curso superior.

AMANDA PEREIRA DA SILVA SOUZA
(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  Candidata entregou cópia da Certidão de 
Nascimento de Ana Kamily Pereira S. Souza, mas não declarou na composição familiar (Anexo I).

AYLA DANDARA GOMES DA SILVA
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Adeilda Gomes da Silva

Adeilda Gomes da Silva – Apresentar declaração de trabalho informal com renda média mensal dos últimos três meses 
(dividir o valor descrito por três meses).

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Cópia autenticada do Histórico Escolar do 
Ensino Médio (Antigo 2º Grau).



ANNE KATERINE ROZENDO GOMES
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

André Roberto dos Santos Gomes

André Roberto dos Santos Gomes – Apresentar declaração de trabalho informal com renda média mensal dos últimos 
três meses (dividir o valor descrito por três meses).

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Anne Katerine Rozendo Gomes

WENDEL ROQUE DOS SANTOS
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Wilson R. dos Santos – Apresentar comprovante atualizado de renda.

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Wendel R. dos Santos, Weslei R. dos Santos e Francineide R. dos Santos.



JONATHAN DÁRIO DA SILVA
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Vitória Dantas da Silva e Severina Maria Dantas da Silva (apresentar cópias autenticadas). 

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Severina Dantas da Silva (apresentar declaração original). A declarante deve descrever a atividade informal/autônoma 
ou liberal que exerce.

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Vitória Dantas da Silva (apresentar declaração original).

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Cópia autenticada e atualizada do comprovante de 
residência. Informar no questionário socioeconômico se participa de alguma atividade acadêmica com bolsa ou não.

MARIA EDNEIA BEZERRA FEITOSA
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Maria Irailde Pereira, Maria Ruberlene B. Souza, Alvino Bezerra Feitosa, Arthur Henrique B. Feitosa e Sebastião 
Lima Feitosa. (Cópias apresentadas não estavam autenticadas)

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Sebastião Lima Feitosa (Apresentar contracheque de três meses consecutivos nos últimos seis meses).

MIRISLAINE MARTINS SILVA D ELIMA (   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Rose Martins Silva de Lima – A declaração deve ser assinada pela própria declarante de acordo com assinatura do RG.

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Cópia autenticada do recibo de aluguel e/ou contrato de 
aluguel.



DEYVISSON BRUNO ALVES DOS SANTOS
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Lucineide Alves Barros, Edvaldo Nóia dos Santos, Deyvid Luan Alves dos Santos, Diogo Juan Alves dos Santos e Diogo 
Hericles Alves dos Santos (cópias apresentadas não estavam autenticadas)

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Deyvid Luan Alves dos Santos

(  x  ) OUTROS DOCUMENTOS QUE GERAM INDEFERIMENTO:  Cópia do Cartão e Extrato Bancário do Bolsa Família.

BEATRIZ DE LIMA ISMAEL
Aluna está cursando ou já cursou graduação em outra instituição de nível superior.

DANILO IVO SANTOS DA SILVA
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Danilo Ivo Santos Da Silva – Cópia Autenticada do RG.

OTÁVIO BEZERRA DE MEDEIROS NETO
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Maria Zenilda de Medeiros Neto - Apresentar contracheque de três meses consecutivos começando a partir de 
Fevereiro de 2014.

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Otávio Bezerra de Medeiros Neto

MARIANELLY ROCHA GOMES (  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Renda percapita maior que 1,5 do salário mínimo. 

ERIFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Erifania Rodrigues de Oliveira, Maria Helena do C. Rodrigues e Erirone R. de Oliveira.



ANDERSON SILVESTRE SANTIAGO (  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: O candidato deve ler o item 06 do Edital e apresentar a 
Declaração de Composição Familiar (Anexo I), assim como a comprovação de renda ou desemprego de todos que 
estiverem descritos na composição familiar. Apresentar cópia autenticada no núcleo familiar do aluno.

TAMIRES DE CARVALHO BORGES
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Tamires de Carvalho Borges - Cópia Autenticada do RG.

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Uma cópia do comprovante de residência atualizado 
(autenticada da família) ver item 06 do Edital.

CIDILAINE CARVALHO DA SILVA
( X ) Declaração de composição familiar assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, 
quantas pessoas compõe sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme 
modelo em Anexo I. - Incluir na Composição, Tamires de Carvalho Borges, já que a documentação da 
mesma foi apresentada.

(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Maria José Carvalho da Silva, Cícero Correia da Silva e Tamiris Carvalho Borges. Cópias entregues não estavam 
autenticadas.

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Uma cópia do comprovante de residência atualizado 
(autenticada da família) ver item 06 do Edital. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio (Antigo 2º 
Grau) 

LILIANE CLAUDECI DOS SANTOS
(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

José Antônio dos Santos



JHONATHA NEVES DOS SANTOS
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Jhonatha Neves Dos Santos

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de:  

Jhonatha Neves Dos Santos

TAÍSA MENEZES TENÓRIO (  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Termo de Compromisso conforme Anexo VII do Edital.

IRIS FARIAS MEDEIROS
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Celsa Farias e Luiz Medeiros

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Celsa Farias 

(   X )  DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de 
trabalho e como se tem mantido, conforme modelo em Anexo V do edital de: 

Luiz de Medeiros

(  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Foto 3X4, Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino 
Médio (Antigo 2º Grau) e do Comprovante de Residência Atualizado (autenticado).

NATALY DE SANTANA (  x  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO: Renda percapita maior que 1,5 do salário mínimo.



GILSON ALVES DOS SANTOS

(  X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio e histórico analitico da UFAL

JEANE DA SILVA SANTOS
(  X  )Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Cristiano Alves do Nascimento (cópias apresentadas não estavam autenticadas)

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Cristiano Alves do Nascimento (contracheques apresentados não estavam autenticados)

JAINE MARCELA CARVALHO CRUZ FREIRE
(  X  ) Cópia autenticada do RG e do CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
de:

Eliane Rosa de Carvalho, Adreina Evely de C. Correia, Joana Carvalho Correia e Jaine Marcela Carvalho Correia 

(  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Eliane Rosa de Carvalho

 ( X  ) OUTRAS SITUAÇÕES QUE GERAM INDEFERIMENTO:  

Não apresentou histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada), comprovante de residência do núcleo familiar 
autenticado e apresentar um novo questionário socioeconômico devidamente preenchido e com assinatura 
do aluno.

LAURA EDUARDA SOUZA MELO (  X  ) Comprovante de renda bruta conforme o subitem 6.2 do edital de:

Manoel Silva Melo – Declaração de trabalho autônomo deve constar a renda média bruta dos últimos três meses.


