UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EDITAL Nº 01/2017 - PROAES-PROEXT/UFRRJ
RESULTADO DA AVALIAÇÃO SOCIECONÔMICA DO AUXÍLIO INCENTIVO AO ESPORTE
nº
1

2

3

4

5

6

7

Matrícula do
Nome
estudante
Adrielen Azevedo da Silva

2017060052

2014040018

2016140575

2014145073

2016145607

2017390036

Amanda do Valle Nunes

Amanda Mayerhofer Cortez Polck

andre luiz ferreira filho

Andrew Matheus Gomes Soares

Andreza Nascimento da Silva

Arthur Maurício Ferreira Gonçalves

Deferido /
Indeferido
Indeferido

Motivo do Indeferimento
Não realizou inscrição online

Indeferido

Não apresentou toda documentação
prevista no Edital 01/2017 - PROAESPROEXT-UFRRJ. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita a inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega do envelope lacrado.

Indeferido

Não apresentou toda documentação
prevista no Edital 01/2017 - PROAESPROEXT-UFRRJ, do próprio e núcleo
familiar. Não sendo possível a realização
de avaliação socioeconômica. De acordo
com o ítem 8.4.5 não será aceita a
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após a entrega do envelope
lacrado.

Indeferido

Não apresentou toda a documentação
prevista no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES-PROEXT-UFRRJ(do próprio e
núcleo familiar. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega ao envelope lacrado.

Indeferido

Não apresentou toda a documentação
prevista no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES-PROEXT-UFRRJ(do próprio e
núcleo familiar. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega ao envelope lacrado

Indeferido

Não apresentou toda a documentação
prevista no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES-PROEXT-UFRRJ(do próprio e
núcleo familiar. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega ao envelope lacrado.

Indeferido

Não apresentou toda a documentação
prevista no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES-PROEXT-UFRRJ(do próprio e
núcleo familiar. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega ao envelope lacrado

nº

Matrícula do
Nome
estudante

Deferido /
Indeferido

8

2016145135

Aryelen Cardoso

Indeferido

9

2011250021

bianca trindade pacheco

Indeferido

10

2012015067

Brendon Gonçalves Vieira

Indeferido

11

2014640066 Breno Bitencourt Reis

Indeferido

12

2013030078

Brígida Paulino da Costa

Indeferido

13

2014140081

Caio dos Santos Lopes

Indeferido

14

2012145122

Daniela Moreira Giffoni

Indeferido

15

2011215054

Danielle Santos de Sousa

Indeferido

16

2013035150

Felipe Santana Pereira

Indeferido

Motivo do Indeferimento
Não apresentou documentação prevista
no Anexo IV do Edital 01/2007 PROAES/UFRRJ. De acordo com o ítem
8.4.5 não será aceita inclusão de novos
documentos previstos neste Edital após
a entrega de envelope.
Não entregou documentação necessária
da própria e do núcleo e familiar prevista
no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES/PROEXT/UFRRJ. De acordo
com o ítem 8.4.5 não será aceita
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após a entrega do envelope
lacrado.
Não apresentou toda a documentação
prevista no Anexo IV do Edital 01/2017 PROAES-PROEXT-UFRRJ. De acordo
com o ítem 8.4.5 não será aceita
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após a entrega ao envelope
lacrado.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 o
candidato que deixar qualquer de
apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, na forma prevista neste edital,
terá sua inscrição indeferida no processo
de seleção.
Faltando documentos, assinalados. De
acordo com o ítem 8.4.5 não será aceita
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após entrega do envelope
lacrado.
Não entregou documentação necessária
do próprio e do núcleo familiar, prevista
no Edital 01/2017 PROAES/PROEXT/UFRRJ. De acordo
com o ítem 8.4.5 não será aceita
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após a entrega do envelope
lacrado.
Não entregou toda a documentação da
própria e do núcleo familiar prevista no
Edital 01/2017
PROAES/PEOEXT/UFRRJ. De acordo
com o ítem 8.4.5 não será aceita
inclusão de novos documentos previstos
neste Edital após a entrega do envelope
lacrado.
Conforme ítem 8.4.5. O candidato que
deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos neste Edital, terá
sua inscrição indeferida.
Candidato não apresentou
documentação necessária do próprio e
do núcleo familiar para a realização de
avaliação socioeconômica, além do
formulário indicando composição familiar.
De aacordo com o ítem 8.4.4 do Edital
01/2017 - PROAES/PROEXT-UFRRJ, o
candidato que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos previstos
neste Edital terá sua inscrição indeferida
no processo de seleção.

nº

17

Matrícula do
Nome
estudante

2015140040 Fellipe Augusto Dittz do Nascimento

Deferido /
Indeferido

Indeferido

18

2013010093

Gabriel almeida da mata

Indeferido

19

2016140168

Gabriela Freire Da Silva

Indeferido

20

21

22

23

24

2015365123

2013105175

Hugo Andrade Rocha de Souza

2015010430 Hugo de Souza Fagundes

2012215090

Hugo Otto Martins

2017610532 Igor Simão de Sá Coutinho

25

26

Gabriella Neto Chagas

Isabela Cristina Porto Assunpção

2013140175

Isabella de Carvalho Cásseres e Moraes

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Motivo do Indeferimento
Indeferido conforme ítem 8.4.4 o
candidato que deixar qualquer de
apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, na forma prevista neste edital,
terá sua inscrição indeferida no processo
de seleção.
Candidato não apresentou
documentação necessária do próprio e
do núcleo familiar. De aacordo com o
ítem 8.4.4 do Edital 01/2017 PROAES/PROEXT-UFRRJ, o candidato
que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, na forma prevista
neste Edital, terá sua inscrição
indeferida.
Conforme ítem 8.4.4 do Edital 01/2017 PROAES/PROEXT-UFRRJ. O candidato
que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos neste Edital, terá
sua inscrição indeferida no processo de
seleção.
Conforme ítem 8.4.4 do Edital 01/2017 PROAES/PROEXT-UFRRJ. O candidato
que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos neste Edital, terá
sua inscrição indeferida. Faltou extrato
bancário do Sr. Gabriel e esclarecimento
sobre situação da microempresa em
nome da Sra. Maria Elizabete.
Não apresentou a documentação do
próprio e do núcleo familiar previsto no
Edital 01/2017 - PROAES/PROEXTUFRRJ. De acordo com o ítem 8.4.4, o
candidato que deixar de entregar
quaisquer dos documentos previsto no
Edital terá sua inscrição indeferida. Não
entregou formulário de inscrição online,
dificultando a indentificação da
composição familiar.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Conforme ítem 8.4.4. O candidato que
deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos na forma prevista
neste Edital, terá sua inscrição indeferida
no processo de seleção.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 o
candidato que deixar qualquer de
apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, na forma prevista neste edital,
terá sua inscrição indeferida no processo
de seleção.
Não realizou inscrição online
Conforme ítem 8.4.4. O candidato ao
auxílio Esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos
neste Edital, terá sua inscrição indeferida
no processo de seleção.

nº

27

28

29

Matrícula do
Nome
estudante

2016145232

2015145212

2013235141

Isabella Perrotta Lemos Fernandes

Jackcelene Camargo da Silva

Janaina Cassiano dos Santos

Deferido /
Indeferido

Indeferido

Conforme ítem 8.4.4 do Edital. O
candidato do Auxílio Incentivo ao Esporte
que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, na forma prevista
neste Edital, terá sua inscrição indeferida
no processo de seleção.

Indeferido

A discente não apresentou o formulário
de inscrição bem como o formulário de
composição famíliar que são
imprescindiveis para realização da
avaliação socioeconômica conforme
anexo I, letra "F" Indeferido de acordo
coom o item 8.4.4 e 8.4.5 do Edital.

Indeferido

Indeferido conforme Item 8.4.4 e 8.4.5 do
Edital : Discente não apresentou o
formulário de inscrição e de composição
famíliar que são imprescindíveis para a
realização da avaliação Socioeconômica,
vide anexo 3, letra F.

30

2017140196

Janderson Francisco Pereira

Indeferido

31

2016145461

Jessica Cabral

Indeferido

32

2015330532

Joice Schuchanof

Indeferido

33

2012010332

Jonas Nunes Vieira

Indeferido

34

2014145286

José Ricardo Henriques de Lacerda

Indeferido

35

2016090160 José Roberto Souza da Silva

Motivo do Indeferimento

Indeferido

36

2011225114

Juliana Altomar Heinen

Indeferido

37

2015140229

Julio Cezar Lima de Oliveira

Indeferido

38

2015140245

Larissa Admiral Bevitori

Indeferido

39

2015070301

Leila Cristina Salles Moura

Indeferido

Indeferido conforme Item 8.4.4. e 8.4.5
do Edital : Discente também não
apresentou documentação solicitada no
anexo . I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente também não
apressentou a documentação conforme
o anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente também não
apressentou a documentação conforme
o anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente também não
apressentou a documentação conforme
o anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente também não
apressentou a documentação conforme
o anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.

nº

40

Matrícula do
Nome
estudante
2014145502

41

Deferido /
Indeferido

Lohana Rodrigues de Moraes

Indeferido

Luân Ricardo Fonseca

Indeferido

42

2015360148

Lucas Barrros da Costa

Indeferido

43

2015145298

Lucas Ferreira Paz

Indeferido

44

2013140310

Luis Henrique Costa dos Santos

Indeferido

45

2013040235 Luiza Marciano

Indeferido

46

2012145394

Maria Izabel Caixeta Dayrell

Indeferido

47

2014140349

Mariana Silva Almeida

Indeferido

Motivo do Indeferimento
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou documentação solicitada no
anexo I, letra F.
Não realizou inscrição online
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital; Discente também não
apressentou os formulários conforme
anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente não apresentou os
formulários conforme anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente não apresentou o
formulário de composição famíliar
preenchido conforme anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente não apresentou os
formulários conforme anexo I, letra F.
Indeferido conforme itens 8.4.4 e 8.4.5
do Edital: Discente não apresentou os
formulários conforme anexo I, letra F.

48

2015115291

Mariane de Barros Ferreira

Indeferido

Indeferida conforme ítem 8.4.4 e 8.4.5 do
Edital. Discente não apresentou os
formulários conforme solicitado no anexo
I, Letra F. Consta em declaração feita
pela discente a informação de que é
Bolsista, porém verificamos junto a
DSMAE que a mesma não possui bolsa.

49

2012140384

Marina Ramos da Costa Oliva

Indeferido

Indeferido conforme ítem 8.4.4 e 8.4.5 do
Eddital: Discente não apresentou os
formulários previstos no anexo I, letra F.

Marta Nunes Cardoso

Indeferido

50
51

52

53

54

2015025322 Maykom Douglas dos Santos Augusto

2016115430

Nathalia Dias lemos

2015220184 Nayara dias lemos

2015060535

Nicole Luise Ribeiro Silva

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Não realizou inscrição online
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção.

nº

55

56

57

58

59

Matrícula do
Nome
estudante

2015025500

2014220156

2016140346

2014140421

2013140450

Pedro Henrique Aureliano Trepte

Pedro Henrique de Lima Maia

Priscila Maria de Aguiar

Rafael Bizarelo Ribeiro dos Santos

Rafael francisco de freitas

Deferido /
Indeferido

Motivo do Indeferimento

Indeferido

Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção. Não apresentou doumentação
do próprio e do nucleo famíliar.

Indeferido

Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção.

Indeferido

Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
Candidato que deixar de entregar
quaisquer dos documentos previstos no
edital 01/2017- Proaes/Proext/UFRRJ.
Terá sua inscrição indeferida no
processo de seleção, renda percapita
superior a um salário mínimo e meio.

Indeferido

Indeferido conforme o ítem 8.4.4 O
candidato ao auxilío de incentivo ao
esporte que deixa de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida.

Indeferido

Indeferido conforme ítem 8.4.4 do edital
01/2017 - Proaes- Proext/UFRRJ. O
canddidato que deixar de entregar
quaisquer documento previsto no edital
terá sua inscrição indeferida no processo
de seleção. Não entregou a
documentação ao proprio e do nucleo
famíliar.

60

2014145510

Rafael Sales de Paula

Indeferido

61

2015145476

Ruan Ibrahim de Oliveira Gançalves

Indeferido

62

2013140541

Sasha Mariana Diamantino Francisco

Indeferido

63

2014320320

Stefania Luiza Marques Tieppo

Indeferido

64

2017145457

Tales Moreira Dubourcq Maldonado

Indeferido

Indefferido conforme ítem 8.4.4 O
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos
neste edital, terá sua inscrição indeferida
no processo de seleção.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 o
candidato que deixar qualquer de
apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, na forma prevista neste edital,
terá sua inscrição indeferida no processo
de seleção.
Indeferido conforme ítem 8.4.4 - o
candidato ao auxílio de incentivo ao
esporte que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, na
forma prevista neste edital, terá sua
inscrição indeferida no processo de
seleção.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital .

nº

Matrícula do
Nome
estudante

Deferido /
Indeferido

65

2012140491

Talita Aparecida Oliveira dos Santos

Indeferido

66

2014070510

Tayane da Cruz Inácio Valverde

Indeferido

67

2012140406

Thayna sales da rocha

Indeferido

68

2017030501

Vanessa Rodrigues Gomes Rocha

Indeferido

69

2014140519

Vinícius Berdeville dos Santos

Indeferido

70

2015035409

Vitória Duarte Salvador da Silva

Indeferido

Willian de Souza Rocha

Indeferido

71
72

2015185281

Willysd Moura Pereira

Indeferido

73

2012015733

Yann Luiz Leibão Torres Ferreira

Indeferido

Editado em 19/09/2017

Motivo do Indeferimento
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Não realizou inscrição online
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.
Indeferido conforme o ítem8.4.4 e 8.4.5
do edital . Discente também não
apresentou os formulários conforme
previsto no anexo I, letra F.

