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Em Análise Pendente

Seq. NOME CURSO MOTIVO

1 Adriana Jales Lacerda Feitosa Psicologia

2 Abiude Balbino Fernando Uica Ciências Sociais

3 Adryan Moriah Moreira Rodrigues Simoes Enfermagem

4 Adryelly Ferreira Pinheiro Administração

5 Alan Da Silva Frota Direito

6 Aldevino Gomes Estatística

7 Aline Maria Nunes Sales Agronomia

8 Amanda Bernardo Maciel De Lima *carteira de trabalho estudante 

9 Ana Caroline Fechine Silva

*quem faz parte da composição familiar da 
estudante?
*so informa o pai, mais trouxe 
documentação da mãe e irmãos 
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
dos pais
*xerox carteira de trabalho estudante 
*declaração de desemprego estudante 
*comprovação de renda ou ausência de renda 
da mãe
*xerox contrato recibo de aluguel
*falta extrato bancário dos últimos 3 meses
*declaração de desemprego do estudante 

*xerox parte de contrato de trabalho da 
CTPS do aluno
*xerox carteira de trabalho do pai e madrasta 
*xerox contracheque pai
*declaração de desemprego aluno e madrasta 
*recibo contrato de aluguel

*falta check list
*copia da pagina de contrato da carteira da 
estudante
*declaração de desemprego estudante e mãe
*falta comprovante da situação de moradia 
cedida

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do estudante
*declaração de trabalho informal do pai

*extrato bancário dos últimos 3 meses do 
estudantes
*declaração de desemprego do estudante
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do irmão

Engenharia De 
Petróleo

*formulário de solicitação
*informações com quem mora? Só com os 
pais
*histórico acadêmico ufc
*declaração de desemprego estudantes
*comprovação de renda ou não, renda pai 
*comprovação de moradia 



10 Ana Caroline Mendes Barbosa Economia Ecológica

11 Ana Clara Bezerra Oliveira Engenharia Química *comprovação de renda da mãe atualizado

12 Ana Cristina De Sousa Costa Letras *falta declarar a renda da família

13 Ana Kelle De Sousa Lima

14 Ana Leticia Costa Lins Ciências Sociais

15 Ana Luiza Almeida Dias *falta xerox da carteira de trabalho do pai

16 Ana Rachel Quinto Bernardo Letras

17 Ana Tassia Almeida Da Silva Odontologia *xerox contracheque cunhada

18 Analice Santos Luz Odontologia

19 Anderson Fonte Da Silva Filosofia

20 Andreia Isabelle Batista Madeira *declaração de trabalho informal da mãe

21 Andressa Ellen Martins Freire

22 Andreza Ribeiro Pinho Medicina

23 Antonia Juliana Rodrigues Martins Direito *falta pagina de contrato de trabalho mãe

24 Antonio Allex Barbosa Ribeiro

25 Antonio Aristides Pereira Gomes Filho Agronomia *falta documentação da mãe

26 Antonio Davi Gomes Da Silva

Direito

27 Antonio Gledson Lobo Ramos Ciências Biológicas

28 Antonio Nathan Serra Souza *xerox do contracheque da mãe

29 Antonio Tiago Lopes Dos Santos Letras

*falta comprovante do seguro desemprego, 
valor e quantidade de parcelas

Gestão De Políticas 
Públicas

*extrato de aposentadoria da mãe (valor 
bruto sem desconto)
*xerox da carteira de trabalho do pai e irmã
*contracheque do irmão
*declaração de trabalho informal da mãe
*declaração de desemprego
*comprovação de renda ou de ausência do 
pai

Engenharia De 
Pesca

*apresentou a documentação de leandro silva 
fernandes, mais não informou no formulário 
*trazer declaração de trabalho informal do 
companheiro
*e independe financeiro dos pais? Trazer 
declaração 

*parte de contrato de trabalho da CTPS dos 4 
membros da família
*declaração de trabalhador rural informar 
media de ganhos
*xerox carteira de trabalho andreia
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
de geralda e josé airton
*extrato de aposentadoria josé airton 
*histórico acadêmico ufc
*comprovação de moradia própria

Engenharia De 
Energias E Meio 

Ambiente
Gestão De Políticas 

Públicas
*comprovante de quanto pai e a mãe ganha 
como a. Administrativo
*parte do contrato de trabalho da CTPS da 
estudante
*declaração de desemprego estudante e mãe, 
informando forma de sustento

Secretariado 
Executivo

*falta declaração de trabalho informal do pai
*falta extrato de benefício da irmã

*comprovante de renda da mãe (declaração 
de trabalho informal)
*declaração de contribuição financeira dos 
terceiros que ajudam a família
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
de estudante 
*falta contracheque de um das ultimas três 
meses da mãe 

Sistemas E Mídias 
Digitais

*xerox contracheque pai com valor total do 
salario mensal



30 Artur Marques Barbosa Ciências Contábeis

31 Aryelle Leite De Almeida Biblioteconomia

32 Atyla De Souza Rocha Ciências Sociais

33 Barbara Dezidorio Matos Psicologia *contracheque da mãe

34 Barbara Helen Gadelha Lopes Menezes Ciências Sociais

35 Barbara Pontes Rodrigues

36 Benedito Costa Rodrigues Junior

37 Benedito Daniel Nunes Da Silva Engenharia Civil

38 Bruna Costa Do Nascimento Letras

39 Bruna Thalita De Mendonça

40 Bruno William M. De Sousa Vieira Física

41 Bryan Rodrigues De Sousa Dos Santos Geografia *falta contracheque atualizado do pai

42 Caio Oliveira Barreto Geologia

43 Carina De Sousa Santiago Medicina *xerox contracheque mãe
44 Carlos Canrry Paiva Barbosa Administração *extrato inss da mãe

45 Carlos Davidson Braga De Paiva Geologia

46 Carlos Eduardo De Sousa Macedo

47 Carlos Eduardo Maciel Cruz Agronomia *falta parte do contrato de trabalho do ir mão

48 Carlos Humberto Cruz Silva Letras

49 Carlos Jose Alves Da Silva Filho Química *comprovante de renda da irmã

50 Engenharia Elétrica *justificar quantitativo de crédito

*parte do contrato de trabalho da CTPS do 
estudante e do pai
*comprovação de renda do pai
*falta declaração de desemprego da 
estudante
*falta copia da carteira de trabalho da 
estudante ou declaração de ausência do 
documento
*falta comprovante da situação de moradia 
da família 
*explicar quantidade de créditos
*falta comprovante da situação de moradia 
alugado

*declaração de desempregado do estudante e 
da mãe.

Arquitetura E 
Urbanismo

*xerox parte contrato de trabalho estudante e 
irmão
*declaração de bolsa de mestrado irmão
*declaração desempregado mãe e estudante

Engenharia De 
Produção Mecânica

*páginas de contrato de trabalho da CTPS do 
aluno e da mãe

*declaração de trabalho informal da mãe.
*xerox da conta de energia
*comprovação de moradia própria
*check list
*xerox carteira de trabalho do pai
*contracheque pai
*comprovante de casa própria 

Secretariado 
Executivo

*contracheque do irmão com valor de um 
salário integral
*falta check list
*contracheque atualizado da tia

*copia carteira de trabalho (irmão)
*copia da parte de contrato de trabalho (pai e 
mãe)
*comprovante de imóvel se não, declaração 
de moradia se comprovação de titularidade

*comprovante de aluguel 
*esclarecer renda dos pais, autônomo ou 
desempregado? 

Engenharia 
Ambiental

*comprovante de seguro desemprego da irmã 
Ana Paula com o número e o valor das 
parcelas

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
da irmã

Carlos Magno Bezerra De Oliveira 
Magalhaes



51 Carlos Matheus Carvalho Neves Ciências Sociais

52 Carlos Senna Soares Farias Geografia

53 Cassia Teixeira Ribeiro

54 Celso Brunno Rocha Custodio

55 Claudiano Fernandes De Freitas Letras

56 Claudio Cassiano Do Nascimento Lima Ciências Sociais

57 Claudivan Domingos De Freitas Engenharia Elétrica

58 Cleiton Ximenes Maciel Duarte Medicina
59 Dagualberto Barboza Da Silva Psicologia *xerox da carteira de trabalho da mãe

60 Dalila Almeida Do Nascimento História

61 Dandara Leite Sa Cavalcante Direito

62 Daniel Victor Da Silva Souza Letras *contracheque da selma lima

63 Daniese Pires Batista Da Costa Enfermagem

64 Danilo Dos Santos Gonçalves Agronomia *histórico sigaa atualizado

65 David Ben-Hur Alves Pereira

66 Debora De Sousa Firmino

67 Debora Elida Silva Andrade Geologia *comprovante de renda da irmã

68 Debora Mesquita Abreu 

Direito

69 Denyson Jesus Duarte Agronomia

*páginas de contrato de trabalho da CTPS do 
aluno;
*comprovante de renda da mãe;
*a mãe recebe seguro desemprego? Se sim, 
trazer comprovante com o valor e o número 
de parcelas
*CTPS do aluno e dos outros membros da 
família;
*comprovante de renda ou declaração de 
ausência dos outros membros da família;
*comprovante de endereço

Gestão De Políticas 
Públicas

*as declarações apresentadas não estão 
datadas

Ciências 
Econômicas

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do estudante
*falta declaração de trabalho informal do 
estudante
*falta copia de rg e CPF da estudante 
*o demonstrativo apresentado não apresenta 
o valor da pensão por morte e está 
desatualizado

*parte do contrato da carteira de trabalho do 
pai
*declaração de ausência de renda estudante 

*página do contrato da carteira de trabalho 
do aluno
*decore atualizado da mãe
*comprovante com valor bruto da 
aposentadoria do pai
*páginas de contrato de trabalho da CTPS da 
esposa;

*2° pagina do formulário de solicitação
*xerox carteira de trabalho da estudante e 
dos familiares
*declaração de moradia de fortaleza
*declaração de renda ou de ausência do 
estudante 
*declaração de trabalho informal da mãe
*declaração de desemprego do estudante e 
dos irmãos

*extrato bancário dos últimos 3 meses
*declaração de desemprego do estudante

Engenharia De 
Produção Mecânica

*declaração de desemprego estudante 
Xerox conta de energia fortaleza e itapajé

Ciências 
Econômicas

*trazer cópia da carteira de trabalho da mãe, 
páginas, foto, identificação e contrato de 
trabalho.
*contracheque da mãe
*comprovante do imóvel

*declaração de trabalho informal da 
estudante e da mãe
*falta preencher página 2 do formulário
*checklist
*declaração de trabalho autônomo informal 
do pai



70 Deorge Lucas Lopes Martins Letras

71 Diego Arimateia De Almeida Jeronimo Engenharia Elétrica *entrevista

72 Dlaine Moraes De Oliveira Letras *extrato de aposentadoria da mãe atualizado

73 Douglas Alves Dos Santos Design

74 Elton Ferreira Barbosa Teatro

75 Emanoel Sousa Da Silva Engenharia Química

76 Erica Almeida Silva Geografia

77 Eugenio Alves Rolim Medicina

78 Everton Freitas Da Silva

79 Fabiola Lima De Araujo

80 Felipe Allison Pereira Da Silva Física *falta fazer entrevista (manhã)
81 Felipe Silva Araujo Enfermagem *extrato de aposentadoria avó

82 Fernando Anderson Pereira Souza Ciências Sociais

83 Francisca Lorena Da Silva Sales Biblioteconomia

84 Francisca Yara Silva Lima Ciências Biológicas

85 Francisca Zeneide Morao Da Costa Pedagogia *falta fazer entrevista (manhã)

86 Francisco Bruno Gomes Ferreira

87 Francisco Edvan Rodrigues Da Silva Ciências Biológicas *falta fazer entrevista (manhã)

88 História

89 Francisco Renato Paulino Moreira

Geologia

90 Agronomia *falta comprovante de renda do pai

91 Francisco Socrates Costa De Abreu Oceanografia
92 Francisco Tales Sousa Lima Química *justificar quantitativo de créditos

*xerox carteira de trabalho – mãe e m° 
caroliny
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
da mãe e da sara
*declaração de trabalho informal mãe
*comprovação de moradia própria
*xerox conta de energia

*xerox conta de energias
*contrato recibo de aluguel
*declaração de trabalho informal do 
estudante e da irmã.
*parte do ct do pai aonde houve o 
recebimento do salario
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do aluno, da mãe e do padastro
*falta copia do rg ou certidão de nascimento 
do irmão
*falta comprovante de situação de moradia
*check list
*xerox carteira de trabalho estudante e mãe
*xerox rg ou certidão de nascimento irmã
*comprovante de renda mãe
*histórico ou certificado do ensino médio
*xerox conta de energia 
*recibo contrato de aluguel 

Engenharia De 
Computação

*trazer contracheque do contrato em 
vigência do pai

Engenharia De 
Pesca

*falta copia rg ou certidão de nascimento da 
irmã

*falta comprovante de renda do irmão 
fernando alesson
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do estudante
*falta comprovante atualizado da renda dos 
pais
*falta comprovante de renda atualizado da 
mãe e do pai

Ciências 
Econômicas

*parte do contrato de trabalho da carteira
*declaração de ausência de renda do 
estudante 

Francisco Evaldo De Sousa Gomes 
Sobrinho

*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
da mãe e do estudante
Contrato/recibo de aluguel
Xerox conta de energia de fortaleza

*CTPS ou declaração de ausência do aluno;
*CTPS ou declaração de ausência de mãe;
*comprovante de renda da mãe;
*Cópia do CPF do aluno.

Francisco Ronaldo Ferreira Nascimento 
Junior

*declaração de trabalho informal do 
estudante



93 Letras *contracheque do pai e da mãe

94 Gabriel De Alencar Sousa Psicologia

95 Gabriel De Oliveira Mendes Psicologia

96 Gabriel Moreira Peixoto Letras

97 Gabriel Savio Filgueiras Do Amaral Teatro *comprovante de renda do pai atualizado 
98 Gabrielle Felix Silva Ciências Sociais *explicar quantitativa de créditos

99 Gabryelle Chaves Ferreira Pedagogia

100 Geovana Sousa Oliveira

101 Gildenia Pereira Da Silva Biblioteconomia

102 Gilson Brito De Oliveira Medicina

103 Gisele De Moura Nobre Psicologia

104 Gisleudo De Oliveira Felix Agronomia

105 Gleiciane Dos Santos Gomes

106 Gleycielle Quirino Da Costa Finanças

107 Guilherme Cardoso Viana Teatro

108 Gustavo De Oliveira Gomes Farmácia

109 Gustavo Delfino Da Silva Estatística

110 Hellainy Fernandes Ribeiro Letras

111 Hercules Gomes De Lima Design – Moda

Francisco Washington Freire Do 
Nascimento

*falta comprovação de renda do pai referente 
ao ano vigente – decore?
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
da mãe
*declaração de contribuição financeira de 
familiares
*falta copia ou certificado do ensino médio
*falta declaração de desemprego do 
estudante 
*falta copia das carteira de trabalho dos pais 
ou declaração de ausência
*falta declaração de trabalho informal do 
pais 
*falta xerox do rg ou certidão nascimento 
irmãos menores
*comprovante de situação de moradia
*comprovante de endereço

*falta cópia da primeira página de contrato 
da carteira da estudante e da mãe

Engenharia De 
Alimentos

*contracheque atualizado do pai com salário 
integral
*falta copia da carteira de trabalho mãe ou 
declaração de ausência do referido 
documento
*falta cópia da página de contrato da carteira 
do aluno
*falta cópia da carteira de trabalho da 
estudante
*falta comprovante de renda atualizado do 
esposo  - dos últimos três meses
*falta cópia da página de contrato da carteira 
do estudante
*falta contracheque atualizado da mãe

Engenharia 
Ambiental

*carteira da mãe com valor desatualizado – 
explicar situação
*extrato seguro desemprego de gladston
*declaração de ausência de renda da 
estudante
*irmão está recebendo seguro desemprego? 
Trazer comprovante com número de parcelas 
e valor
*check list
*declaração de trabalhador rural pai
*xerox contrato/recibo de aluguel fortaleza
*check list
*histórico
*declaração de trabalho informal da mãe
*formulário de renovação 2017
*trazer toda a documentação comprovatória 
de renda dos integrantes da família 
atualizada
*comprovante de endereço
*contracheque do pai com valor de um mês 
integral de salário – junho, agosto ou 
setembro de 2017 e sem férias
*declaração de desemprego da mãe



112 Higor Da Silva Monteiro Física

113 Iago Soares De Souza Administração *falta fazer a entrevista (manhã)

114 Igo Marques Rodrigues Filosofia

115 Ionara Da Silva Sena Comunicação Social

116 Isabela Oliveira De Assis Letras *falta comprovante de renda do pai

117 Isabela Vieira Ribeiro Letras

118 Isadora Coelho Nascimento Geologia

119 Italo Juan Lima Ferreira Agronomia *falta fazer entrevista (manhã)

120 Italo Rafael De Sousa Campos Administração

121 Italo Teixeira Luiz Pereira Agronomia *declaração de trabalho informal estudante

122 Jair Bezerra Dos Santos Junior Geografia

123 Jan Gabriel Da Silva Gomes Agronomia

124 Janayra Alves De Oliveira Agronomia

125 Jefferson Lucas Ribeiro Vituriano Geografia

126 Jefferson Pessoa Ramos Psicologia

127 Jerfrey Araujo Figueira Educação Física *falta histórico sigaa 

128 Jessica Araujo Paiva Letras

129 Jessica Borges Cruz Design *extrato de aposentadoria pai

130 Jessica Da Silva Rodrigues Letras

131 Jessica Gomes Da Silva
Química

132 Jessica Josiane Ferreira Santos Odontologia

133 Jessica Kelly Oliveira Castro História

134 Jessica Marilia De Sousa Pinto Dança

135 Jessica Santos Da Silva Letras *falta declaração de trabalho informal do pai

*pai está recebendo seguro desemprego? Se 
sim, falta comprovante com o número de 
parcelas e valor

*declaração de desemprego (mãe estudantes
*seguro desemprego? Valor e parcela

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
da estudante 

*xerox parte de contrato de trabalho da 
CTPS mãe
*declaração de recebimento de pensão da 
prima
*falta formulário de solicitação
*esclarecer a forma de renda da família
*devolver contrato original da casa da 
família

*extrato de aposentadoria avó-valor do 
beneficio

*declaração de trabalho informal do pai;
*a mãe recebe seguro desemprego? Se sim, 
trazer comprovante com o valor e o número 
de parcelas
*falta pagina de contrato da carteira do pai
*mãe estar recebendo seguro desemprego?
Falta comprovante com numero de parcelas e 
valor
*falta comprovante de aluguel
*copia rg e CPF do estudante
*falta comprovante de aposentadoria da avó 
e do avó
*falta copia do contrato da carteirada avó e 
do avô 
*falta cópia da página de contrato da carteira 
da mãe
*falta declaração de desemprego do 
estudantes
*falta declaração de independência 
financeira

*falta cópia da página de contrato da carteira 
da estudante

*falta cópia da página de contrato da carteira 
da estudante e dos pais
*declaração de renda atualizada da mãe
*informar valor médio mensal utilizado das 
verbas rescisórias para manutenção da 
família
*falta cópia da página de contrato da carteira 
da estudante
*falta  declaração de recebimento de pensão 
atualizada
*Contracheque atualizado do padastro um 
dos últimos três meses



136 Joab Da Silva Alves

137 Joana Kelly Barbosa Amorim Leitao Psicologia

138 Joao Gabriel Leite Sa Cavalcante Ciências Contábeis

139 Joao Pedro Carreira Dos Santos Letras

140 Joao Pedro Da Silva Nascimento 

141 Joao Victor Lima Guerreiro Engenharia Civil

142 Johnnildo Silva De Souza Física

143 Jonas Dos Santos Monteiro Letras *comprovante de renda do pai atualizado 

144 Jonas Furtado Da Silva

145 Jorge Luis Da Silva Azevedo Engenharia Química *falta fazer entrevista (manhã)

146 Jorge Luis Pinheiro De Barros Medicina

147 Jorge Wambaster Freitas Farias Psicologia

148 Jose Edeme Da Silva Junior Medicina

149 Jose Everton Rocha Gomes Filho Agronomia

150 Jose Gean De Jesus Freires Medicina

Engenharia De 
Produção Mecânica

*falta declaração de desemprego do 
estudante e da mãe em que conste a forma de 
sustento
*falta cópia da página de contrato da carteira 
do pai
*falta comprovação de sustento da família.
*mãe trabalha informalmente? Se sim, trazer 
declaração de trabalho informalmente
*declaração de desemprego do estudante e 
dos irmãos
*histórico ou certificado do ensino médio
*falta copia de CPF do estudante 
*falta declaração de desemprego do 
estudante
*falta copia da CTPS do estudante
*falta declaração de ausência de carteira
*falta copia da carteira de trabalho dos pais e 
dos irmãos e dos respetivos comprovante de 
renda
*falta comprovante da situação da moradia
*falta comprovante de endereço

Engenharia De 
Alimentos

*comprovante do imóvel ou declaração de 
moradia com comprovação de titularidade

*pagina do contrato de trabalho estudante 
*contracheque (mãe)
*declaração de desempregado do estudante 

*falta cópia da página de contrato da carteira 
do estudante e da irmã
*falta comprovante de renda atualizado da 
irmã
*informou o pai na composição familiar, mas 
não reside com o mesmo. O pai contribui 
com a renda familiar?

Engenharia De 
Pesca

*histórico do sigaa
Comprovante de renda da avó
*copia da pagina de contrato da carteira do 
avô e da irmão 

*falta cópia da página de contrato da carteira 
do estudante
*pais do aluno são divorciados?
*declaração de contribuição financeira do pai

*falta comprovante do valor do estágio
*falta declaração de desemprego da mãe
*falta cópia da página do último contrato do 
pai.
*contracheque atualizado do pai – um dos 
últimos 3 meses. 
*mãe ainda possui vínculo com a prefeitura 
do município de aquiraz? Se não, trazer 
comprovante de término de vínculo 
trabalhista. Se sim, trazer comprovante de 
renda atualizada. 

*falta parte do contrato de trabalho do aluno
*comprovante de renda da mãe

*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
do estudante e pais



151 Jose Ricardo Cassimiro Costa Design

152 Jose Wanderson Rocha Caetano 

153 Filosofia

154 Josias Wericles Lima Freitas Agronomia

155 Josieldo Pereira Dos Santos Letras

156 Josy Stephany Da Silva Queiroz

Direito

157 Juliane Rocha De Sousa Letras

158 Juliete Costa Da Rocha Engenharia Química

159 Juliette Freitas Do Carmo Agronomia

160 Jullyan Ivo Garcia Da Silva Letras *declaração de trabalho informal do pai 
161 Jullyane Ivo Garcia Da Silva Zootecnia *declaração de trabalho informal do pai

162 Karine Sousa Rodrigues

Enfermagem

163 Karoliny Braga Barros Ciências Ambientais *comprovante de rendas do pai e da mãe

164 Karolyne Ferreira Sales

Ciências Ambientais

165 Kelv Alves De Freitas Matemática

166 Lara Da Silva Oliveira Ciências Biológicas *declaração de renda da tia

167 Larissa De Castro E Silva Engenharia Química

168 Larissa De Oliveira Melo Rodrigues Pedagogia *xerox carteiro de trabalho mãe
169 Larissa Kelly De Sousa Silva Administração *declaração de contribuição financeira

*falta declaração de desemprego dos 
estudantes

Engenharia 
Mecânica

*trazer comprovante do pai com valor e 
número de parcelas do seguro desemprego.

Jose Welligton Barros Do Nascimento 
Junior 

*falta cópia da página de contrato da carteira 
do estudante e da mãe *falta declaração de 
desemprego do estudante, da mãe e da irmã. 

*falta comprovante de situação de moradia 
própria 
*falta parte do contrato de trabalho da CTPS 
do irmão, mãe e estudantes
*comprovante de renda ou ausência de renda 
de todos
*declaração de trabalho autônomo do 
estudante
*conta de energia elétrica
*comprovante do imóvel

*comprovante de imóvel
*familiar não é compatível com os gastos de 
aluguel. explicar situação e trazer declaração 
de contribuição financeira, se for o caso. 

*explicar quantitativo de crédito 
*informar valor médio mensal utilizado para 
fins de manutenção própria 
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do tio, da tia e do primo
*falta contracheque atualizado da irmã – um 
dos últimos 3 meses. 

*atestado de matrícula;
*histórico;
*comprovante de renda ou declaração de 
ausência da aluna;
*comprovante de renda da irmã;
*CTPS da mãe;
*comprovante do imóvel.

*RG e CPF da aluna;
*páginas de contrato de trabalho da CTPS do 
pai e da mãe;
*histórico do Ensino Médio
*comprovante do auxílio-doença do pai
*atestado de matricula atualizado
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do aluno
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do pai e da mãe
*falta declaração declaração de trabalho 
informal da mãe 

*declaração de desempregado do pai, do 
irmão e da irmã;
*declaração de trabalho informal/autônomo 
da mãe



170 Larissa Maria Carlos Brito Farmácia

171 Larisse Medeiros Barros Física *CTPS ou declaração de ausência do pai 

172 Leia Gadelha Teixeira Enfermagem
173 Leonardo Satiro Da Costa Araujo Física *xerox da carteira de trabalho do pai 

174 Leone Lima De Oliveira

175 Leticia Santos Da Rocha

176 Leticia Santos De Vasconcelos Dança

177 Lidia Maria Da Silva Cavalcante Letras *comprovante de renda pai

178 Lillian Sousa Firmino Música

179 Livia Araujo Da Silva História

180 Lucas Anderson Lima Da Silva Biblioteconomia

181 Lucas Leonardo Santana Debavelaere Geologia

182 Lucas Oliveira Reis Educação Física *declaração de renda autônoma do pai

183 Lucas Soares Amorim Letras

184 Luiz Fernando De Oliveira Rocha Letras

185 Luzanira Fraga Ribeiro Neta

Ciências Ambientais
186 Manna Cristina Pereira Carneiro Agronomia *falta parte do formulário

187 Marcella Jessika Lima Oliveira Matemática
188 Marcelo De Oliveira Guimaraes Estatística *declaração de quanto ganha o pai
189 Marcelo Rodrigues De Sousa Letras *rg ou certidão de nascimento da irmã

190 Marcos Aurelio Chagas Pinto Junior Dança

191 Marcus Vinicius Da Costa Bonfim Educação Física

*explicar renda
Quantos empregos tem?
Também possui trabalho autônomo? (pois 
preencheu declaração de trabalho autônomo) 

*páginas de contrato de trabalho da CTPS da 
mãe e da estudante

Engenharia De 
Alimentos

*páginas de contrato de trabalho da CTPS da 
mãe e da estudante

Secretariado 
Executivo

*falta contracheque do pai – 1 dos últimos 3 
meses
*falta declaração de desemprego da mãe 
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
da mãe

*comprovante de renda atualizado do 
padastro (2017)
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do pai
*falta comprovante de renda do pai
*falta comprovante da ct da mãe
*ct do irmão

*declaração moradia cedida (moradia atual 
tia)
*comprovante do imóvel (família do interior)

*com quem estudante reside e divide os 
gastos mensais?
*xerox carteira de trabalho e declaração de 
autônoma da mãe marta alves
*grau de parentesco de paula vitoria 
*certificado ou histórico ensino médio
*falta copia da carteira de trabalho do 
estudante
*falta comprovante de renda do estudante
*falta declaração de independência 
financeira 
*falta copia do rg ou certidão de nascimento 
do irmão
*falta comprovante da situação moradia 
*falta comprovante da situação moradia
*falta comprovante de endereço
*CTPS do pai e comprovante de renda ou 
declaração de ausência. 
*comprovante de endereço 
*comprovante de renda ou declaração de 
ausência da alun a.
*rg / CPF  da aluna

*páginas de contrato de trabalho da CTPS do 
pai e da mãe

*declaração de desemprego informando 
forma de sustento
*check list
*declaração de trabalho informal da mãe
*histórico sigaa 



192 Marcus Vinicius Da Silva Agostinho Ciências Sociais *comprovação de renda

193 Marcus Vinicius Nunes Guimaraes

194 Maria Amanda Dos Santos Verçosa Design

195 Maria Amanda Silva De Araujo Farmácia *xerox contracheque pai

196 Direito *falta preencher formulário

197 Maria Gabriela Ferreira Sarmento Design

198 Maria Jessica De Sousa Alves *falta contracheque do pai

199 Maria Leona Teixeira Chaves Pedagogia

200 Marilac Fernandes Enfermagem

201 Marilia Freitas Santana Engenharia Elétrica

202 Marina Ribeiro Nascimento Agronomia

203 Maspoli Igor Fontenele De Carvalho Pedagogia

204 Massimo Pinto Antonioli Matemática *falta comprovante de aposentadoria do pai

205 Mateus Silas Dos Santos Duarte Engenharia Química

206 Mathias Coelho Batista Biotecnologia

207 Messias Edvair Dos Santos Vasconcelos Geografia

208 Nadia Da Silva Alves História

209 Nairla Mara De Souza Pedagogia

210 Naryany Morais Juvencio Letras *comprovar forma de sustento

211 Natalia Elen Lopes Ferreira *contracheque pai sem ser mês de férias

212 Natalia Ferreira De Almeida Oliveira Química

213 Natalia Mesquita Pereira Oceanografia

214 Natalia Virginia Da Silva Castro Fisioterapia

Engenharia 
Ambiental

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do pai e da mãe
*falta comprovante de renda bruta do pai
*xerox parte de contrato de trabalho da 
CTPS da aluna 
*xerox conta de energia de fortaleza

Maria De Fatima Talia Ferreira Alencar 
Gouveia

*falta contracheque atualizado da mãe
*falta declaração de desempregado do pai do 
irmão

Gestão De Políticas 
Públicas

*assinatura digital do irmão, luiz fernando da 
declaração de ausência de carteira, 
declaração de trabalhador rural e declaração 
de moradia da casa do interior 
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
da estudante e da mãe
*extrato de pensão (mãe)
*histórico acadêmico
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
da estudate
*falta declaração de desemprego da 
estudante e da irmã como valor recebido 
através do bolsa família
*apresentar contracheque do pai relativo a 
uma quinzena. Trazer o relativo a outra 
quinzena ou um com o salário integral 
atualizado

*falta contracheque atualizado do pai – um 
dos últimos três meses
*falta comprovante de endereço atualizado

*trazer contracheque do pai em que conste o 
salário integral sem as vantagens de férias

*trazer contracheque do pai referente à outra 
quinzena do mês ou um com o salário 
integral
*declaração de desemprego nídia
*xerox carteira de trabalho – mãe

*comprovante do auxilio doença estudantes
*extrato (extrato inss)

Engenharia De 
Energias E Meio 

Ambiente
*xerox de parte do contrato de trabalho 
(CTPS) de todos os membros da família
*xerox de parte do contrato de trabalho da 
CTPS da estudante, irmã e mãe
*declaração de trabalho informal da mãe
*declaração de desemprego do estudante e 
do irmão
*justificar 11 créditos matriculados apenas 



215 Nayara De Lima Quinto Pedagogia

216 Nazareno De Araujo Freitas Letras

217 Patricia Livia Da Silva Mota Ciências Sociais

218 Patrick De Sousa Gomes Enfermagem *contracheque da mãe

219 Paula Priscila Moreira De Freitas Silva

220 Paula Vitoria Darwin De Araujo Geografia

221 Pauleci Ferreira Paulino Da Silva Letras

222 Paulo Cesar Moreira Meneses Engenharia Civil

223 Pedro Vitor Lima Cavalcante

224 Poliana Maria Da Costa Dança

225 Rafael Costa Brandao *comprovante de renda do pai

226 Rafael Da Silva Castro Geografia

227 Rafael Dos Santos Pinheiro

228 Rafaela Felix Mendes Zootecnia

229 Raimundo Flamel De Araujo Dos Santos Administração

230 Raviel De Lima Pereira

231 Rayanne Cristina Da Silva Pinheiro Comunicação Social

232 Rayssa Almeida Xavier Pedagogia *xerox carteira de trabalho – irmã carla

233 Rebeca Santos De Souza Letras

234 Rebeca Souza Pita Pedagogia

*contrato de estagio ou comprovante de 
estagio com valor recebido.
*extrato dos últimos 3 meses da conta 
bancária da mãe

*comprovante de renda da aluna e do amigo 
*declaração de independência financeira 

Ciências 
Econômicas

*xerox carteira de trabalho pai
*comprovação de renda do pai
*comprovação de residencia própria 
*xerox conta de energia
*falta primeira pagina do histórico do sigaa
*falta declaração de desemprego da 
estudantes
*falta carteira de trabalho da mãe
*declaração de trabalho informal
*falta carteira de trabalho do irmão e 
declaração de desemprego

*falta copia da carteira de trabalho da amiga 
ou declaração de ausência do documento 
*falta declaração de trabalho informal da 
amiga

*xerox de parte do contrato de trabalho da 
CTPS do pai
*declaração de forma de sustento da família

Ciências 
Econômicas

*falta contracheque atualizado da mãe – 1 
dos últimos três meses
*falta comprovante de renda atualizada do 
irmão

Engenharia De 
Telecomunicação

*pai está recebendo seguro desemprego? Se 
sim, apresentar comprovante com número de 
parcelas e valores

Engenharia De 
Computação

*falta declaração de trabalho informal do 
estudante e do pai
*páginas de contrato de trabalho da CTPS da 
estudante
*documentação da família do interior (mãe e 
outros membros) 

Engenharia De 
Energias 

Renováveis

*comprovante da avó, duvidas no valor que 
recebe

*declaração de trabalho informal da mãe
*falta contracheque atualizado do irmão 
ravel

*declaração de trabalho informal / autônomo 
/ profissional liberal (mãe)
*xerox parte contrato de trabalho da CTPS 
da aluna 
*declaração de trabalho informal dos pais



235 Rennan Bastos Cavalcante Agronomia

236 Rhanna Kezya Ferreira Silva

237 Roberto Gelson Sousa Ferreira Ciências Contábeis

238 Robyane Muniz Alcantara De Sousa Design – Moda

239 Rodrigo Gomes Machado Psicologia *falta comprovante de renda do pai

240 Romulo Mesquita Franco Administração

241 Ruan Felix Ferreira Bastos Letras

242 Ruana Silva Sousa Ciências Biológicas

243 Rubielle Silva Dos Santos Engenharia Química

244 Ruth Maria De Melo Gomes

245 Samara Alves Melo Agronomia

246 Samuel Souza De Lucena

247 Samuelson Xavier De Lima Silva Letras

*possui dependência econômica da mãe ou 
apenas do tio?
*falta comprovante de renda da mãe e xerox 
da carteira de trabalho
*falta copia das certidões de da mãe e xerox 
da carteira de trabalho
*falta copia das certidões de nascimento ou 
rg das irmãs menores

Cinema E 
Audiovisual 

*declaração de desemprego mãe e irmã
*seguro desemprego estudante valor e 
parcelas
*falta declaração de trabalho informal de 
benigna.
*histórico acadêmico
*falta cópia da página de contrato da carteira 
da estudante
*estudante possui vínculo trabalhista em 
vigência? Se sim, apresentar contracheque 
atualizado. Se não, trazer a declaração de 
desemprego
*declaração de desemprego do cônjuge.

*falta comprovante atualizado da pensão da 
mãe
*histórico ou certificado ensino médio 
*copia da carteira de trabalho da aluna e da 
mãe
*declaração de ausência de carteira caso não 
tenha o documento
*falta contracheque da mãe 1 dos últimos 
três meses
*falta comprovante da situação de moradia
*falta comprovante de endereço 

*falta declaração de trabalhador rural da avó
*falta declaração de desemprego da 
estudante com valor do estágio

*contracheque da mãe esta desatualizado 
trazer um dos últimos 3 meses. 

Engenharia De 
Energias 

Renováveis

*pagina de contrato de trabalho estudantes
*declaração de desempregado estudantes

*falta atestado e histórico acadêmico
*falta cópia da primeira página de contrato 
da carteira da estudantes
*declaração de contribuição financeira dos 
familiares com renda
*cópia da página de contrato da carteira da 
mãe

Engenharia De 
Energias E Meio 

Ambiente

*na declaração de desemprego da irmã não 
consta a data
*na declaração do pai não consta valor 
proveniente da atividade da agricultura
*falta comprovante de sustento próprio com 
valores 
*estar recebendo seguro desemprego? Se sim 
comprovante com parcelas e valores
*falta copia da pagina de contrato de 
trabalho do estudante 
*falta comprovante de aluguel
*falta xerox comprovante de endereço



248 Sanderson Do Amaral Souza Design

249 Sandra Geuster

Ciências Ambientais
250 Sandy Stefanny Nascimento De Melo Finanças *xerox carteira de trabalho mãe

251 Sara Maria Bezerra Dos Santos Filosofia

252 Sara Da Silva De Oliveira Direito

253 Sergianne Maria De Oliveira Pereira Letras

254 Suyane Lima Pereira Comunicação Social *xerox contracheque irmão

255 Tainan Maria Cruz Lopes Tavares Enfermagem

256 Thaiana Barros Dos Santos Biblioteconomia

257 Thalita Cavalcante Rodrigues

258 Thamirys Borges Alcantara

259 Thiago Lourenço De Oliveira Enfermagem

260 Tiago De Amorim Veras Geografia

261 Tony Herrys Silva Rabelo

262 Tony Junior Pires De Freitas Administração *xerox contracheque mãe

263 Upa Gomes Engenharia Elétrica

264 Valdilan Aguiar De Souza Pedagogia

265 Vanessa Bernardino Ciências Sociais

266 Victor Rodrigues De Assis

267 Victor Teles De Menezes Administração

*independente financeiramente dos pais? Se 
sim  - declaração de independência 
financeira
*se não – documento dos pais(xerox carteira 
de trabalho e comprovação de renda)
*depende financeiramente apenas do irmão?

*rg/CPF da estudante
*certificado ou histórico do e.m.
*CTPS da estudante
*comprovante de endereço e do imóvel

*falta cópia da carteira de trabalho da mãe ou 
declaração de ausência do documento
*falta cópia da página de contrato da carteira 
da mãe
*xerox contracheque mãe
*extrato de pagamento beneficio – pai

*trazer comprovante da pensão com valor 
limite da pensão da mãe
*o pai da estudante reside com os mesmos? 
Se sim, trazer comprovante da aposentadoria 
do mesmo no valor bruto

Engenharia De 
Alimentos

*falta cópia da página de contrato da carteira 
da estudante
*falta declarar valor de recebimento de 
pensão alimentícia

Arquitetura E 
Urbanismo

*falta copia da pagina de contrato da carteira 
da estudante  
*falta declaração de trabalho informal da 
mãe
*falta copia da pagina de contrato da carteira 
do estudantes
*falta declaração de contribuição financeira 
do familiar
*a irmã ainda ta recebendo seguro 
desemprego? Se sim, comprovante com o 
numero de parcelas e valor

Matemática 
Industrial

*todos os documento dos familiares 
conforme o edital.
*carteira de trabalho aluno

*extrato dos últimos 3 meses da conta
*declaração de desemprego do estudante
*não trouxe comprovação de renda. Qual a 
forma de sustento? Seguro desemprego?
*trazer comprovação
*comprovante de imóvel 
*declaração de independência financeira
*cópia de conta de energia elétrico

Gestão De Políticas 
Públicas

*xerox rg e CPF
*xerox carteira de trabalho estudante 
*declaração de independência financeira 
*declaração de contribuição financeira de 
familiares 
*carteira de trabalho mãe
*rg ou certidão de nascimento irmã



268 Virlanda Ingrid Da Silva Martins Geografia

269 Vitor Barbosa Do Nascimento Letras

270 Vitoria Facundo Macedo *comprovante aposentadoria do avo 

271 Vitoria Ferreira Pereira História

272 Vitoria Sousa Vasconcelos Agronomia

273 Viviane Teixeira Lima Zerreira História

274 Wellington Do Nascimento

275 Wembley Albertanio Rodrigues Camara Agronomia *declaração de trabalho informal pai

276 William Bruno Rodrigues De França Letras

277 Yara Lopes De Oliveira *contracheque atualizado do pai

Fortaleza, 15 de abril de 2017.

*xerox das carteiras de trabalho da mãe, 
padrasto e da estudantes
*contracheque da mãe
*declaração de desemprego do padrasto
*xerox da conta de energia
*falta comprovação da forma de sustento da 
família
*falta xerox do histórico ou certificado 
ensino médio 
*falta xerox do rg ou certidão de nascimento 
dos irmão menores 
*falta copia da CTPS do estudante ou 
declaração de ausência bem como da mãe
*falta declaração de desemprego do 
estudante e da mãe
*falta comprovante de moradia própria

Sistemas E Mídias 
Digitais

*xerox parte de contrato de trabalho CTPS 
da m° daniela
Declaração de trabalho informal de m° 
daniela
*falta declaração de desemprego da 
estudante 
*falta estudante assinar declaração ausência 
de carteira 
*falta comprovante de renda atualizado da 
mãe
*falta declaração de situação de moradia
*falta declaração de desemprego da 
estudante

Engenharia De 
Pesca

*declaração de independência financeira do 
estudante

*páginas de contrato de trabalho da CTPS do 
estudante e da mãe

Ciências 
Econômicas
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