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  NOME DOCUMENTAÇÃO PENDENTE 

1 Antonia Rute Bezerra da Costa Declaração de não exercício de atividade remunerada da irmã 

2 Antonio Carleones Oliveira Sousa  Declaração de não exercício de atividade remunerada do pai 

3 Antônio Marto Pinheiro Junior Comprovantes de aluguel de jun./2017 a set./2018 

4 
Flávio Duarte Albuquerque 

Declaração de que não exerce atividade remunerada (próprio estudante, mãe e irmãos maiores de 
idade); comprovantes de pagamento de aluguel (2017.2 - todos os meses; 2018.1 - todos os 

meses, com exceção de maio e junho) 

5 Francisca Emanuela lima de Assunção Documentação pendente: recibos de aluguel: julho a dezembro/17 

6 Francisca Nayara de Sousa Rodrigues 
Formulário incompleto; apresentar documento com a renda da mãe declarada em formulário; e 

recibos de aluguel de ag/2017 a jun/2018 

7 Gisele Magalhães Barroso Comprovantes de aluguel e contrato de julh/17 a agos/18 

8 
Gutierres Bernardo de Freitas  

Comprovantes de aluguel ou despesas com moradia de agos a nov/17; e apresentar cópia de 
contrato de aluguel com assinaturas 

9 Julieth Mesquita Lacerda Assinatura no formulário 

10 
Letycia Oliveira Venâncio 

Declaração de trabalho como agricultora (mãe); esclarecer sobre valores diferenciados do aluguel 
nos meses de junho, junho e agosto de 2018; novo contrato de locação do imóvel em Fortaleza; 

comprovante de endereço em Fortaleza. 

11 Lucas de Lima Chaves Comprovantes de aluguel e recibo de jul/17 a agos/18 e assinatura do formulário 

12 
Marcos Helder Viera Costa 

Formulário incompleto; comprovante de endereço familiar atualizado e refazer recibos de aluguel 
de 2018.1 e apresentar os de 2017.2 

13 Maria Jéssica Carneiro Documentação pendente: recibos de aluguel de julho a dezembro de 2017 e jan a maio/18 

14 Mariana Silva de Menezes Recibos de aluguel de 2017.2 

15 Mateus Costa Leal Recibos de aluguel de 2017.2 e 2018.1 

16 Mydyã do Nascimento Lira Assinar formulário; Declaração de que não exerce atividade remunerada (mãe); Comprovante de 



renda própria; Comprovante de endereço da família atualizado; Comprovantes de pagamento de 
aluguel (2017.2 e 2018.1 - todos os meses); esclarecer quem é o titular do comprovante de 
endereço em Fortaleza (Igor Martins)  

17 Rafael Mota Ferreira Recibos de aluguel de 2017.2 e 2018.1 

18 Rayane Lima da Silva Comprovante de renda do pai e da madrasta 

19 Renata Herivenny Silva Comprovantes de aluguel de julho a dez/17 

20 Ricardo Leoni Gonçalves Bastos 
Declaração de independência financeira (próprio estudante); Comprovantes  de pagamento de 

aluguel (2017.2 e 2018.1 - todos os meses) 

21 Ruggeri Mikahaknem Mariano Santos Certidão de nascimento dos irmãos.  

22 Sebastião Vladimir Costa Rodrigues  Declaração de divisão de moradia; comprovante de endereço do núcleo familiar 

23 Thiago Henrique da Silva Barbosa Documento de renda familiar 

24 Vinicius Castelo de Sousa 
Entregar cópias dos documentos que comprovam despesas com moradia (entregou os 

originais);corrigir a renda dos pais no formulário 

 

Fortaleza, 12 de Novembro de 2017. 

 


