
Nº
Matrícula do 

estudante 
Nome

Deferido / 

Indeferido

Motivos

1 2010020551 ADRIELEN AZEVEDO DA SILVA Indeferido 
Não consta como inscrito na lista 

enviada pela PROEXT

2 2017060052 AMANDA DO VALLE NUNES Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV . Solicitamos que qualquer 

acordo firmado verbalmente com 

representantes de outros setores que 

não esteja  previsto em Edital deverá ser 

resolvido com os mesmos.

3 2016145607 ANDREZA NASCIMENTO DA SILVA Deferido

Diante da alegação da candidata, no 

recurso, foi verificado, junto ao setor de 

bolsas, que a mesma recebe a bolsa 

apoio ao transporte da PROAES. Cabe 

esclarecer que, no momento da 

avaliação socioeconômica, não havia 

qualquer documento que informasse 

sobre este fato.

4 2012015067 BRENDON GONÇALVES VIEIRA Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017 PROAES/PROEXT/UFRRJ, 

anexo IV.

5 2014640066 BRENO BITENCOURT REIS Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV . Solicitamos que qualquer 

acordo firmado verbalmente com 

representantes de outros setores que 

não esteja  previsto em Edital deverá ser 

resolvido com os mesmos.

6 2012145122 DANIELA MOREIRA GIFFONI Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017, anexo IV. Cabe esclarecer a 

candidata que, conforme item 8.4.5 do 

Edital, não é aceita a inclusão de novos 

documentos após a entrega do envelope.

7 2011215054 DANIELLE SANTOS DE SOUSA Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do Edital.

8 2015140040 FELLIPE AUGUSTO DITTZ DO NASCIMENTO Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV . Solicitamos que qualquer 

acordo firmado verbalmente com 

representantes de outros setores que 

não esteja  previsto em Edital deverá ser 

resolvido com os mesmos. Quanto ao 

anexo I, letra F consta "F. Será de inteira 

ressponsabilidade do candidato a integra 

da documentação com o formulário de 

insccrição (disponível no departamento 

de esporte e lazer . (DEL/PROEXT) e em 

anexo a esate Editl - Anexos) impresso e 

preenchido, assim como o formulário de 

composição famíliar e situação 

socioeconomica. Para a realização da 

análise e avaliação socioeconomica .

9 2016140168 GABRIELA FREIRE DA SILVA Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

RESULTADO DO RECURSO AVALIAÇÃO SOCIECONÔMICA DO AUXÍLIO ENCETIVO AO ESPORTE



10 2015365123 GABRIELLA NETO CHAGAS Indeferido 

Faltou a apresentação do extrato 

bancário  ou declaração esclarecendo a 

situação bancária do pai da estudante 

conforme avaliado na análise da seleção 

de auxílio.

11 2015010430 HUGO DE SOUZA FAGUNDES Indeferido 

O estudante não apresentou os 

documentos exigidos no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação realizada na seleção de auxílio 

creche.

12 2012215090 HUGO OTTO MARTINS Indeferido 

O estudante não apresentou os 

documentos exigidos no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação realizada na seleção de auxílio.

13 2017610532 IGOR SIMÃO DE SÁ COUTINHO Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV . Solicitamos que qualquer 

acordo firmado verbalmente com 

representantes de outros setores que 

não esteja  previsto em Edital deverá ser 

resolvido com os mesmos.

14 2015145212 JACKCELENE CAMARGO DA SILVA Indeferido 

Recurso indefferido - conforme itens 

8.4.4 e 8.4.5. Qualquer acordo firmado 

verbalmente por representantes de 

outros setores que não esteja previsto no 

Edital 01/2017. PROAES/PROEXT-

UFRRJ deverá ser resolvido com os 

memsos, haja visto que o edital não 

prevê entrega de documentação no 

período de recuso.

15 2017140196 JANDERSON FRANCISCO PEREIRA Deferido

Após informação declarada pelo discente 

em formulário de recurso, foi verificcado 

que o mesmo ingressou na universidade 

por vagas reservadas parta candidatos 

com renda igual ou menor que 1,5 

mínimos (1ª chamada SISU). 

Comprovadamente em anexo, impressão 

no site da UFRRJ.

16 2016145461 JESSICA CABRAL Indeferido 

Recurso indefferido - conforme itens 

8.4.4 e 8.4.5. Qualquer acordo firmado 

verbalmente por representantes de 

outros setores que não esteja previsto no 

Edital 01/2017. PROAES/PROEXT-

UFRRJ deverá ser resolvido com os 

memsos. O referido edital não prevê a 

entrega de documentos no prazo do 

recurso.

17 2015330532 JOICE SCHUCHANOF Indeferido 

O estudante não apresentou os 

documentos exigidos no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação realizada na seleção de auxílio 

esporte.

18 2016090160 JOSÉ ROBERTO SOUZA DA SILVA Indeferido 

Recurso indefferido - conforme itens 

8.4.4 e 8.4.5. O indeferimento  noa 

ocorreu exclusivamente pela falta do 

formulário online d inscrição. Faltou 

documentos como: Carteira de trabalho 

(mãe e pai). CNIS (pai, mãe e candidato) 

extrato bancario  dos ultimos 3 meses do 

pai da mãe e candidato); forma de 

provimento atual ( mãe e candiato). O 

Edital 01/2017. PROAES/PROEXT- 

UFRRJ. não prevê entrega de 

documentação fora do período de 

inscrição do candidato no processo de 

seleção.



19 2011225114 JULIANA ALTOMAR HEINEN Indeferido 

Recurso indeferido conforme itens 8.4.4 

e 8.4.5 do edital 01/2017. 

PROAES/PROEXT-UFRRJ. Qualquer 

acordo firmado verbalmente por 

representante de outros setores que não 

esteja previsto no refferido edital deverá 

ser resolvido com os mesmos. O Edital 

não prevê a entrega de documentos fora 

do prazo de inscrição do processo 

seletivo. Faltou os seguintes documentos 

- Cópia da declaração de imposto de 

renda 2017 cópia do extrato atualizado 

do CNIS  conta queche /recibos 

referentes aos 3 (três ) ultimos meses 

que antecederam a data de inscrição do 

candidaqto no processo de seleção 

(bolsa estágio)- ìtens 3,20,e 3.20 .1

20 2015140245 LARISSA ADMIRAL BEVITORI Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

21 2015140261 LUÃN RICARDO DE SOUZA G. G. DE MELLO FONSECA Indeferido 
Não consta como inscrito na lista 

enviada pela PROEXT

22 2015145298 LUCAS FERREIRA PAZ Indeferido 

Recurso indefferido - conforme itens 

8.4.4 e 8.4.5. O indeferimento  noa 

ocorreu exclusivamente pela falta do 

formulário online, mas pela não entrega 

da documentação referente ao candidato 

e ao seu núcleo famíliar previsto no 

anexo IV do Edital 01/2017 - 

PROAES/PROEXT- UFRRJ.

23 2014140349 MARIANA SILVA ALMEIDA Indeferido 

Recurso indefferido - conforme itens 

8.4.4 e 8.4.5. Qualquer acordo firmado 

verbalmente por representantes de 

outros setores que não esteja previsto no 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ deverá ser 

resolvido com os mesmos. O Edital não 

prevê entrega de documentação fora do 

prazo de inscrição do processo seletivo.

24 2013175211 MARTA NUNES CARDOSO Indeferido 
Não consta como inscrito na lista 

enviada pela PROEXT

25 2016115430 NATHALIA DIAS LEMOS Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital nº  

01/2017. PROAES/PTROEXT/UFRRJ 

anexo IV. Solicitamos que qualquer 

acordo firmado verbalmente com 

representantes de outros setores que 

não esteja previsto em edital deverá ser 

resolvido com os mesmos.

26 2015220184 NAYARA DIAS LEMOS Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV . Solicitamos que qualquer 

acordo frimado verbalmente com 

representantes de outros setores previsto 

em Edital deverá ser resolvido com os 

mesmos.

27 2015060535 NICOLE LUISE RIBEIRO SILVA Indeferido 

A estudante não aprensentou os 

documentos solicitados no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, de acordo 

com a avaliação realizada durante o 

processo seletivo do referido Edital.



28 2015025500 PEDRO HENRIQUE AURELIANO TREPTE Deferido

Deferido no recurso após argumento do 

discente informando ter entrado para 

UFRRJ por cota de renda. Cabe 

esclarecer ao discente que, no momento 

da avaliação socioeconômica, não havia 

qualquer documento informando o fato, 

não sendo possível, desta forma, 

identificá-lo como ingressante por cota 

de renda.

29 2014220156 PEDRO HENRIQUE DE LIMA MAIA Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital 

01/2017. PROAES/PROEXT-UFRRJ 

.anexo IV , ´tem 3.8 e 3.11 de todos os 

componentes do grupo famíliar; não 

eclarece a atual forma de provimento 

próprio da mãe e do irmão.

30 2013140450 RAFAEL FRANCISCO DE FREITAS Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação solicitada no Edital nº  

01/2017. PROAES/PROEXT/UFRRJ 

anexo IV. Cabe esclarecer ao discente, 

que a ducumentação referente ao anexo 

II é para os candidatos que recebem 

alguma modalidade de auxílio da 

PROAES, apartir dos anos 2015, 2016 e 

2017, desta forma não contempla o ano 

de 2013, ano da entrada do mesmo nos 

pagamentos da UFRRJ.

31 2015145476 RUAN IBRAHIM DE OLIVEIRA GANÇALVES Indeferido 

Indeferimento mantido por falta da 

documentação exigida no Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, anexo IV, 

item 3.8 - extrato atualizado do CNIS. 

Não esclarece contato com pai e/ou mãe 

e valor de pensão.

32 2017145457 TALES MOREIRA DUBOURCQ MALDONADO Indeferido 

Recurso indeferido - conforme Ítem 8.4.4 

e 8.4.5. do edital 01/2017 PROAES 

/PROEXT/UFRRJ. O candidato não 

apresentou cópias dos seguintes 

documentos/; extrato bancário (mãe e 

candidato); declaração de imposto de 

renda (mãe e candidato); extrato 

atualizado do CNIS (mãe e candidato).

33 2012140491 TALITA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

34 2014070510 TAYANE DA CRUZ INÁCIO VALVERDE Indeferido 

A estudante não aprensentou documento 

comprobatório, justificando o 

recebimento ou não da pensão 

alimentícia do Elecildo Inácio Valverde 

ou ainda de vínculo e moradia com este.

35 2012140406 THAYNA SALES DA ROCHA Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

36 2017030501 VANESSA RODRIGUES GOMES ROCHA Indeferido 

A estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

37 2014140519 VINÍCIUS BERDEVILLE DOS SANTOS Indeferido 

O estudante não apresentou o 

documento solicitado no Anexo IV, do 

Edital 01/2017 

PROAES/PROEXT/UFRRJ, conforme 

avaliação na seleção do auxílio.

38 2014200392 WILLIAN DE SOUZA ROCHA Indeferido 
Não consta como inscrito na lista 

enviada pela PROEXT



39 2015185281 WILLYSD MOURA PEREIRA Indeferido 

Recurso indeferido - conforme Ítem 8.4.4 

e 8.4.5. o indeferimento não ocorreu 

exclusivamente pela da do formulário 

onlline, mas pela não entrega do extrato 

atualizado do CNIS - que poderia ser 

requerido em qualquer agencia do INSS. 

O edital 01/2017- PROAES/PROEXT-

UFRRJ. não prevê a entrega de 

documentação fora do período de 

inscrição deste processo seletivo.
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