Alunos Indeferidos - 1º Período / 2017
Matrícula

Curso

Parecer

1

2011102041 Engenharia Química - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.8.1 ( certidão de nascimento da
estudante) do edital 01/2017 -Proaeci.

2

2012101140 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda
2012101743 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino

Conforme item 4.3, não atendeu à convocação da equipe.

3

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Candidata: Explicar porque não inseriu Leucimar na composição familiar, já
que o mesmo consta na folha resumo do cadastro único; Se esta pessoa
fizer parte do grupo familiar deve alterar os dados no Portal da Assistência
Estudantil

4

2012102101 Engenharia Florestal - Alegre

INDEFERIDA, DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DO EDITAL 01/2017,
APRESENTOU DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM
INCOMPATIBILIDADE E INCONSISTÊNCIA PARA ANÁLISE

5

2012203752 Gemologia

Indeferido. Incompatibilidade entre a renda declarada e os documentos
apresentados (item 4.3).

6

2013100543 Medicina

Indeferida
Não apresentou todos os extratos bancários de conta poupança dos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2017. (5.9.1.2)
Incompatibilidade entre movimentação de membro da família (créditos e
gastos) e renda familiar declarada.

7

2013100838 Ciências Econômicas - Bacharelado

Motivo 1 do indeferimento - Foi identificado vínculo empregatício em aberto,
sem baixa, na página 21 da carteira de trabalho do pai da estudante (fl. 19
do processo), configurando a existência de dados
incompatíveis/inconsistentes, motivo de indeferimento previsto no item 4.3
do edital 01/2017 da Proaeci.
Motivo 2 do indeferimento -renda superior a 1,5 salários mínimos per capita,
em desacordo com o critério de renda previsto no item 3.4 do edital 01/2017
da PROAECI. A análise e a soma dos rendimentos tributáveis e isentos
constantes no Simples Nacional apresentado pelo pai, referente aos ganhos
de 2016 da empresa que possui, totalizam uma média de ganho mensal
maior que o declarado no questionário online, bem como um rendimento
per capita superior a 1,5 salários mínimos. Os dados constantes no Simples
Nacional indicam que o valor do pró-labore declarado pelo pai por meio dos
contracheques se configura como apenas uma das rendas a ser
considerada no cálculo, e está em desacordo com os valores auferidos a
partir da declaração do Simples Nacional. A definição de renda presente no
edital (item 2.4.2) inclui, além do pró-labore, rendimentos relativos a lucros
de sócios de empresa que componham o grupo familiar. Desta forma, e
conforme prevê o edital, os rendimentos auferidos a partir do Simples
Nacional se aproximam mais da renda desta família que a retirada pontual
de pró-labore declarada por meio dos contracheques. Além disso, as
informações constantes no imposto de renda do pai relativas a bens que a
família possui e serviços aos quais tem acesso, parecem estar em
desacordo com a realidade socioeconômica de uma família que viveria com
a renda per capita resultante do valor declarado no questionário (valor
apenas do pró-labore declarado nos contracheques). Assim, por motivos de
inconsistência de informações, bem como por ter sido auferida uma renda
média mensal per capita superior a 1.5 salários mínimos, justifica-se o
parecer de indeferimento.

8

2013100901 Ciências Biológicas

Indeferido por ausência dos documentos de renda da esposa. (item 11.1)

9

2013101178 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

Indeferido de acordo com o item 4.3 do edital nº 01/2017. Documentação
insuficiente para análise. Falta contracheques da mãe referente ao segundo
vínculo com o Estado e declaração de rendimentos referente à venda dos
produtos Natura, Jequiti, Avon e Tupperware. Declaração do Simples
Nacional completa do CNPJ 21.096.737/0001-20 em nome do pai.

10

2013101691 Ciências Biológicas

Indeferido. O estudante não atendeu à convocação da equipe para entrega
de documentação (item 11.1). Documentos pendentes: Imposto de Renda
Pessoa Física de Philipe entregue em 2016, referente a 2015; extrato do
INSS (identificado os rendimentos do INSS na documentação apresentada).

11

2013101783 Engenharia de Petróleo - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

12

2013202231 Administração - Noturno

O estudante solicitou auxílio transporte, mas não atende ao item 1.2.3 letra
b do edital 01/2014 PROGEPAES/UFES
Realizada a atualização do cadastro no PROAES conforme Edital nº
014/2014-PROAECI.

13

2013202658 Cinema e Audiovisual

Não atendimento ao e-mail de pendências (itens 11.1 e 11.2 Edital
01/2017), solicitando: 1) de Evanilda Silva: Item 5.9.2.3: cópia simples dos
Extratos Bancários de janeiro, fevereiro e março de 2017. (apresentou
meses de março e abril). 2) de Amanda N. da Silva: item 5.9.3.1: Extrato de
pagamento de benefício previdenciário do último mês.

14

2013202666 Cinema e Audiovisual

Incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação bancária da

Matrícula

Curso

14

Parecer
irmã.

15

2013202701 Serviço Social

Indeferido por ausência dos documentos de renda do Cônjuge. (Item 5.9)

16

2013202833 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido por ausência dos documentos de trabalho autônomo da mãe
(item 5.9.6 ou 5.9.7 do Edital nº 01/2017).

17

2013203118 Direito

Indeferido ausência de documentos de renda do grupo familiar.

18

2013203156 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Noturno

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Candidato: 5.9.1.2 Cópia dos extratos bancários de fevereiro e março de
2017 do Bradesco.
Cônjuge: 5.9.6 e subitens Apresentar documentos da empresa CNPJ
20339053/0001-49.

19

2013204246 Agronomia - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017: Não atender às
convocações da equipe designada ou apresentar documentos que
demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes para a
análise socioeconômica.

20

2014100873 Engenharia Elétrica

Indeferido. Incompatibilidade entre a renda familiar declarada e a realidade
socioeconômica familiar observada na documentação apresentada.

21

2014101322 Estatística

Indeferida por ausência de documentos de renda e civil dos pais (item 5.8 e
5.9)

22

2014101634 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017. Dados incompatíveis.

23

2014101669 Engenharia Florestal - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017: apresentou documentos
que demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes
para análise socioeconômica.

24

2014101872 Zootecnia - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017. Documentos apresentados
demonstram incompatibilidade.

25

2014102382 Medicina Veterinária - Alegre

Indeferido por não atendimento ao item 5.9 do edital nº 01/2017 Documentação obrigatória para comprovação de renda de todos os
membros da família.

26

2014200136 Engenharia Civil

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Pai: 5.9.6 Apresentar documentos referentes ao CNPJ 17287758/0001-55;
11.1 Cópias dos extratos bancários de janeiro, fevereiro e março/2017 de
todas as contas bancárias em seu nome ou de pessoa jurídica.

27

2014203021 Engenharia Mecânica

Não cumprimento do item 5.9.6.6 apresentação de recibo de entrega à
Receita Federal incompleto (informações não legíveis);
Existência de incompatibilidade/inconsistências nas informações
apresentadas impedindo a conclusão da análise e, consequentemente,
impossibilitando o deferimento da referida solicitação item 4.3.

28

2014203034 Farmácia

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Mãe: 5.9.7.2 Declaração de Rendimentos (ANEXO VIII) preenchida e
assinada pelo declarante com firma reconhecida da assinatura.
Jedalva: 5.9.7.2 Declaração de Rendimentos (ANEXO VIII) preenchida e
assinada pelo declarante com firma reconhecida da assinatura; 5.9.7.3
Cópia simples dos Extratos Bancários de janeiro, fevereiro e março de 2017
Padastro: 5.9.1.2 Cópia dos Extratos Bancários de janeiro, fevereiro e
março de 2017; Declaração de rendimento ou correção do questionário on
line, pois apresentou declaração de não exercício de atividade remunerada,
mas no questionário consta R$ 400,00 por atividade autônoma; Caso a
empresa de CNPJ 07790312/001-95 seja sua de verá apresentar a
documentação prevista no item 5.9.6 e subitens.

29

2014203648 Psicologia

Indeferido pois os documentos apresentados não são suficientes para
conclusão da análise de renda do grupo familiar. Não apresentou os
documentos referentes aos seguintes CNPJ's 26.614.844/0001-16 e
26.461.206/0001-02 (Item 11.1)

30

2015100038 Administração - Diurno

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Irmã: 5.9.1.2 Cópia dos Extratos Bancários de janeiro, fevereiro e março de
2017 ou declaração de não posse, sem necessidade de reconhecer firma.
Pai: 5.9.3.1 Extrato de pagamento de benefício previdenciário do último
mês Para aqueles que recebem pelo INSS, o documento pode ser retirado
no site da previdência social; 5.9.6.2 Guia de recolhimento da previdência
social dos últimos três meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2017;

Matrícula

Curso

30

Parecer
5.9.6.3 Cópia simples da Declaração do Simples Nacional (completa);
5.9.6.4 Declaração de Rendimentos (Anexo VIII) preenchida e assinada
pelo declarante com firma reconhecida da assinatura.

31

2015100473 Educação Física - Bacharelado

32

2015100873 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Candidata: Não apresentou documentação civil e de renda de sua
composição familiar (item 5.8 e 5.9)
Não inseriu a composição familiar no questionário online (item 3.1)
Não apresentou cópia simples do comprovante de residência atual dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 da mãe. (item 5.5)

33

2015101066 Fisica - Bacharelado

Indeferido por renda superior a 1,5 SM.

34

2015101268 Odontologia

Indeferida por não atender aos seguintes itens do edital:
5.9.1.2: Não apresentou extratos bancários das contas poupanças do pai e
da conta poupança da mãe;
5.9.9.1 Não apresentou Cópia simples da DIRPF 2016/2017 feita
apresentada pelo pai a Receita Federal (declaração mais atualizada)
- Créditos identificados na conta corrente do pai são incompatíveis com a
renda familiar declarada. Não foi apresentada nenhuma justificativa de que
esses créditos não eram algum tipo de provento.
5.9.9 Não apresentou documentação referente aos rendimentos recebidos
provenientes de aluguel de imóvel.

35

2015101556 Engenharia de Produção - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

36

2015105959 Agronomia - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

37

2015106055 Enfermagem - São Mateus

Indeferido por descumprimento dos ítens do edital 01/2017 -Proaeci: 5.4,
5.9.2 ( declaração de imposto de renda do pai), 5.9.10.1 e 5.9.10.2 (
Stephanie e Victor)

38

2015106079 Engenharia Florestal - Alegre

Deferido, visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 PROAECI/UFES.

39

2015106082 Engenharia Florestal - Alegre

INDEFERIDO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ANALISE

40

2015206602 Educação Física - Licenciatura

41

2015206726 Engenharia Elétrica

42

2015206879 História - Noturno

43

2015206920 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura

44

2015207093 Música - Licenciatura

Indeferido por não apresentar documentos de renda e civil dos pais e do
irmão (item 5.8 e 5.9).

45

2015207203 Odontologia

-Não apresentou extratos bancários de membros da composição familiar
(item 5.9.1.2)
- Irmão não apresentou comprovação de renda nem declaração de não
exercício de atividade remunerada (item 5.5 e subsequente conforme a
situação)
- Pia não apresentou documentação da empresa de sua titularidade
conforme o item 5.9.6

46

2015207523 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Deferido, visto que atende aos critérios do Edital Nº 08/2016 PROAECI/UFES.
Ana Barreto
Desligado em 17/04/2017 em atendimento ao estudante.
Solicitação do estudante por trancamento de matrícula.

47

2015207796 Fisica - Bacharelado

Indeferido devido à renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários
mínimos e meio (item 3.4). E ausência de extratos bancários de uma das
contas correntes identificadas no imposto de renda (5.9.2.3).

48

2015207971 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Deferido no recurso.
Desligado em 17/04/2017, em atendimento a solicitação do estudante.

49

2015208135 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre

.

50

2016100696 Ciências Contábeis - Vespertino

Indeferido pois documentação apresentada não é suficiente para conclusão
da análise de renda do grupo familiar. Ausência de documentos de renda e
bancário da mãe.

51

2016100719 Ciências Contábeis - Vespertino

Indeferido por ausência de documento referente a benefício do INSS em
nome da mãe. (item 11.1).

52

2016100752 Pedagogia - Licenciatura - Matutino

Indeferido por não apresentar documentação de comprovação de renda de
autônomo do pai, conforme previsto no item 5.9.6 do edital

53

2016100990 Enfermagem e Obstetricia

Não apresentou comprovante de residência em seu nome ou quaisquer
outra documentação que vincule a estudante ao endereço declarado. (item
5.5)
Movimentação bancária que consta nos extratos bancários é superior ao

Indeferido. A estudante não atendeu à convocação da equipe para entrega
de documentação (item 11.1). Documentos pendentes de Maria: extrato
poupança banco BRASIL de janeiro a março 2017 (5.9.1.2) e comprovante
de pagamento de aposentadoria ou pensão (5.9.3).

Matrícula

Curso

53
54

Parecer
declarado como renda e a estudante não apresentou nenhuma justificativa
para tal situação.

2016101501 Engenharia Mecânica

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Padrasto: 5.9 Comprovar renda referente ao vínculo na Prefeitura Municipal
de Vila Velha; 5.9.1.2 Cópia dos extratos bancários de janeiro, fevereiro e
março/2017; 5.9.6 Apresentar documentação de autônomo de todos os
CNPJ ativos; caso não estejam ativos deverá comprovar com apresentar de
documentos oficiais (por exemplo, da Junta Comercial).
Candidata: 5.8.7 Declaração de recebimento ou de não recebimento de
pensão alimentícia.
Mãe: 11.1 Cópia simples da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) 2016, completa, acompanhado do Recibo de entrega a
Receita Federal do Brasil

55

2016101880 Engenharia da Computação

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Mãe: 5.9.6 Apresentar documentos referentes ao CNPJ 15816038/0001-04.

56

2016102508 Oceanografia

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Não apresentou declaração de moradia e comprovante de residência em
nome do declarante (item 5.6.3)
Candidata: Não apresentou declaração movimentária de sua conta
bancária. (item 5.9.1.2)
Irmã da candidata: Não apresentou cópia simples da CTPS (5.9.1.1)
Não apresentou extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2017
(item 5.9.1.2)
Não apresentou declaração de não exercício de atividade remunerada com
firma reconhecida da assinatura do declarante (item 5.9.10.1)
Pai da candidata: Não apresentou extrato de pagamento de benefício
previdenciário do último mês (item 5.9.3.1)
Não apresentou a Declaração do imposto de renda mais atual ou a
entregue em 2016, referente a 2015 (item 11.1)

57

2016102801 Ciência da Computação

Indeferido por ausência de documentos de renda referente ao CNJP
35.951.904/0001-87 do pai e documentos de renda da mãe (item 5.9.6,
5.9.6.1 e 11.1)

58

2016102821 Geologia - Alegre

Indeferido de acordo com item 4.3 do edital nº 01/2017. Documentação
apresentada demonstra incompatibilidade.

59

2016102823 Geologia - Alegre

Indeferido por incompatibilidade de informações conforme item 5.9 do edital
01/2017.

60

2016103023 Engenharia da Computação - São Mateus

Indeferido. Movimentação bancaria incompatível com a renda declarada.

61

2016103161 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

62

2016103232 Matemática Industrial

Deferido conforme regras estabelecidas no Edital nº 04/16

63

2016103313 Farmácia - São Mateus

64

2016201516 Cinema e Audiovisual

65

2016201871 Direito

66

2016201909 Direito

67

2016202276 Enfermagem e Obstetricia

Indeferida.
A estudante não apresentou extratos bancários de todas as conta pai (item
5.9.1.2), não apresentou documentação conforme item 5.9.6 da empresa de
CNPJ 02300563/0001-20 da qual o pai é um dos sócios

68

2016202488 Música - Bacharelado

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.

Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.
Deferido conforme edital 08/2016 Proaeci.

Indeferido por apresentar renda superior a 1,5 salários mínimos per capita.
(item3.4)

Pendências:
Tia: 5.9.1.2 Cópia dos Extratos Bancários de janeiro, fevereiro e março de
2017
Candidato: 5 .5 Cópia simples do comprovante de residência atual dos
meses de janeiro, fevereiro ou março (água, energia ou IPTU) em seu nome
qualquer comprovante de residência; 11.1 Declaração com firma
reconhecida dos tios atestando que o estudante mora com eles.
69

2016202600 Odontologia

Indeferida. A estudante não apresentou todos os extratos bancários
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 das contas de
sua titularidade (item 5.9.1.2)
Além nos extratos da conta apresentada, existem créditos de valores
superiores à renda familiar declarada. Esses créditos são incoerentes com

Matrícula

Curso

69

Parecer
a informação dada pela estudante de que ela não exerce nenhuma
atividade remunerada.

70

2016203718 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2017, item 4.3.

71

2016203728 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre

Deferido, visto que atende aos critérios do Edital nº 08/2016

72

2016203759 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus

Indeferida. Descumprimento do Item 3.4 do Edital Nº01/2017. Renda per
capta mensal superior a um salário mínimo e meio.

73

2016203797 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido auxílio moradia por descumprimento do ítem 5.9 do edital (
documentação de renda do familiar que mantém dependência financeira
como informado ), o documento foi solicitado por email enviado no dia
12/05/17. O estudante não entregou a documentação solicitada.

74

2016204037 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.9.1.2 (extratos da mãe de
março/2017) do edital 01/2017 -Proaeci.

75

2016204046 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

76

2016204096 Matemática - Licenciatura - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017.

77

2016204137 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

INDEFERIDO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE REFERENTE AO ITEM
5.9.6 AUTÔNOMOS COM CNPJ DO EDITAL 01/2017.

78

2016204197 Ciências Biológicas - Licenciatura - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017. Movimentação bancária da
mãe é incompatível com a renda declarada. Falta Cópia simples da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) mais atual ou a
entregue em 2016, referente a 2015, completa, acompanhado do Recibo de
entrega a Receita Federal do Brasil da mãe.

79

2016204388 Ciência da Computação - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.9 do edital 01/17Proaeci:documentação de renda da mãe e irmã.

80

2016204404 Ciência da Computação

Indeferido por ausência dos extratos bancário da conta poupança do Irmão.
(item 5.9.1.2)

81

2016204542 Fisioterapia

Indeferido: renda per capita superior a 1,5 salários-mínimos. Indeferido para
auxílio moradia, pois vínculo empregatício do esposo (família de origem) é
situado na Grande Vitória desde 2013.
Não apresentou os extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2017
da sogra.

82

2016204570 Engenharia Mecânica

Indeferido pois os documentos apresentados evidenciam vínculos com a
mãe. Ausência dos documentos de renda da mãe. Documentação
apresentada demonstra incoerência e não permite conclusão da análise.
(item 11.1/ 5.9/ 5.8)

83

2016204601 Fisica - Bacharelado

Renda Superior

84

2017100031 Administração - Diurno

Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo (não atende ao critério de
renda constante no item 3.4 do edital);
Não apresentação dos extratos da conta poupança do pai (descumprimento
do item 5.9.3.2 do edital).

85

2017100125 Ciências Contábeis - Vespertino

Indeferido, devido à renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salários
mínimos (item 3.4 do Edital 01/2017).

86

2017100415 Artes Plásticas

87

2017100489 Engenharia Civil

Indeferido. Desligamento do curso solicitado pelo estudante em 10/04/2017.

Item 11.1 do edital 01/2017 - não atendeu à convocação da equipe.
Pendências:
Mãe: 5.9.6 Documentação de autônomo com CNPJ; 5.9.6.1 Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) do último ano (inclusive
inativa); 5.9.6.2 Guia de recolhimento da previdência social dos últimos três
meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2017; 5.9.6.4 Declaração de
Rendimentos (Anexo VIII) preenchida e assinada pelo declarante com firma
reconhecida da assinatura; 5.9.6.5 Cópia simples dos Extratos Bancários de
janeiro, fevereiro e março de 2017; 5.9.6.6 Cópia simples da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) mais atual ou a entregue em
2016, referente a 2015, caso ainda não tenha declarado referente a 2016,
completa, acompanhado do Recibo de entrega a Receita Federal do Brasil.
Pai: 11.1 Cópia simples da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) mais atual ou a entregue em 2016, referente a 2015, caso ainda
não tenha declarado referente a 2016, completa, acompanhado do Recibo
de entrega a Receita Federal do Brasil versão original e não a retificada;
Extrato do FGTS; Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS, disponível no site da Previdência Social.

88

2017100522 Enfermagem e Obstetricia

Não apresentou documentação de comprovação de renda do pai,
descumprindo os seguintes itens:
5.9.1.2: Extratos bancários de todas as contas dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2017;
item 5.9.6: Não apresentou documentação de comprovação de renda
referente ao CNPJ cuja empresa é de titularidade do pai.

89

2017100666 Engenharia de Produção (Noturno)

As declarações apresentadas não configuram quebra dos vínculos

Matrícula

Curso

89

Parecer
familiares, impossibilitando conclusão da análise de renda, (item 11.1)

90

2017100860 Fisica - Bacharelado

Pai do candidato:Apresentou documento de renda incompatível com a
renda declarada (item 4.3)
Mãe do candidato:Apresentou declaração do imposto de renda incompleta
(item 5.9.2.2).

91

2017100862 Engenharia Elétrica

Indeferido por ausência de documentos referente ao CNJP
19.995.103/0001-67 (item 5.9.6)

92

2017101181 Oceanografia

Renda superior a 1,5 salários mínimos per capita (Item3.4)

93

2017101287 Quimica - Bacharelado

Indeferido devido ausência dos contra-cheques da mãe (item 5.9.1.2);
extratos bancários (5.9.1.2) documentos complementares solicitados (11.1).
Documento de pensão da irmã (5.8.7).

94

2017101377 Quimica - Licenciatura

Indeferida pela ausência dos documentos de IRPF do pai (5.9.2.2); extratos
bancários (5.9.1.2) e declaração de não exercício de atividade remunerada
incompletas da estudante e da mãe (11.1).

95

2017101380 Serviço Social

Indeferido pois os documentos apresentados são insuficientes para
conclusão da análise de renda do grupo familiar, impossibilitando a emissão
de parecer. Documento apresentado não é conclusivo quanto a inatividade
da empresa (Itens 11.1 e 5.9.6)

96

2017101480 Enfermagem e Obstetricia

Indeferida. Renda per capita acima de 1,5 salários-mínimos.

97

2017101649 Matemática Industrial

Indeferido por descumprimento do ítem 3.4 do edital 01/2017 -Proaeci.

98

2017101734 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Indeferido por descumprimento do item 3.4 do edital 01/17 Proaeci.

99

2017101870 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017: ausência de documentação
solicitada para análise socioeconômica.

100

2017101884 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

INDEFERIDO. A RENDA PER CAPITA DA FAMILIA É SUPERIOR A 1,5
SALÁRIOS MÍNIMOS

101

2017101897 Engenharia de Alimentos - Alegre

INDEFERIDO. NÃO ATENDE AO ITEM 5.9.6 - AUTÔNOMOS COM CNPJDOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ANÁLISE

102

2017101921 Engenharia Florestal - Alegre

Indeferido conforme edital 01/2017. Aluna apresentou incompatibilidade
com o item 3.4 do edital, pois possui renda superior a 1,5 salários mínimos
per capita.

103

2017101944 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre

INDEFERIDO. A RENDA PER CAPITA DA FAMILIA É SUPERIOR A 1,5
SALÁRIOS MÍNIMOS

104

2017101947 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre

INDEFERIDO. A RENDA PER CAPITA DA FAMILIA É SUPERIOR A 1,5
SALÁRIOS MÍNIMOS

105

2017101972 Geologia - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2017.
Item 4.3. Terá seu pedido indeferido, o(a) estudante que não atender aos
critérios para cadastro e recadastro constantes no presente edital, não
atender às convocações da equipe designada ou apresentar
documentos que demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou
insuficientes para a análise
socioeconômica.
Faltou apresentar a declaração atual do simples nacional da empresa.

106

2017101979 Geologia - Alegre

Indeferido. Não possui o critério 3.4 do edital 01/2017: Ter renda familiar
bruta igual ou superior a 1,5 salários mínimos per capita.

107

2017101983 Geologia - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017. Dados inconsistentes.

108

2017102015 Engenharia da Computação - São Mateus

Indeferido auxílio transporte por descumprimento do ítem 2.3.1 e 5.5 do
edital.

109

2017102116 Agronomia - Alegre

Indeferido pelo item 4.3 do Edital 01/2017 PROAECI-UFES

110

2017102316 Medicina Veterinária - Alegre

Indeferido conforme edital 01/2017. Não atende ao item 3.4: ter renda
familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita.

111

2017102362 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Indeferido por descumprimento dos ítens do edital 01/2017 -Proaeci:
5.3,5.4,5.8.1 (certidão de nascimento de Gabriel e Victor), 5.8.7 (declaração
sem assinatura e incompleta) 5.9.1.1 (Carteira de trabalho de Gabriel e
mãe) , 5.9.1.2 (extratos de todos), . Não apresentou os documentos de
comprovação de renda da mãe conforme vínculo declarado.

112

2017102371 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.8.7 do edital 01/2017 -Proaeci:
declaração de recebimento ou não de pensão da mãe do estudante.

113

2017102404 Pedagogia - São Mateus

Indeferido por descumprimento dos ítens edital 01/2017 -Proaeci:5.1 a
5.4,5.8.1 (certidões de todos os membros familiares),5.8.7 ;5.9.1.2 (extratos
de todos os membros da família),5.9.10.1 (declaração de não atividade
remunerada da mãe).

114

2017102412 Pedagogia - São Mateus

Indeferido por descumprimento dos ítens do edital 01/17 da Proaeci: 5.9.1.2
( extratos bancários de Girlane, Maria e José), 5.9.2.1(contracheques de
janeiro e fevereiro /2017 de Girlane).

115

2017102435 Matemática Industrial

Indeferido por descumprimento do ítem 5.9.8 do edital , o documento foi
solicitado por email enviado no dia 04/05/17, não havendo a entrega da
documentação solicitada pelo estudante .

116

2017102466 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme item 3.4 do edital 01/2017, não possui renda igual ou

Matrícula

Curso

116

Parecer
inferior a 1,5 salários mínimos per capita.

117

2017102479 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017.
4.3. Terá seu pedido indeferido, o(a) estudante que não atender aos
critérios para cadastro e recadastro constantes no presente edital, não
atender às convocações da equipe designada ou apresentar documentos
que demonstrem incompatibilidade, dados inconsistentes ou insuficientes
para a análise socioeconômica.

118

2017102483 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre

Indeferido conforme item 4.3 do edital 01/2017: ausência de documentação
solicitada para análise socioeconômica.

119

2017102503 Geologia - Alegre

Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 01/2017.
Faltou apresentar extratos bancários ou documentação que informe
situação de não posse de dois membros da composição familiar.

120

2017102544 Enfermagem - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.9.2.1 ( contracheques de janeiro,
fevereiro e março do pai ou declaração de não atividade remunerada deste
período conforme modelo citado no edital 01/2017-Proaeci.

121

2017102580 Farmácia - São Mateus

Indeferido por descumprimento do ítem 5.9.10.1 do edital 01/2017 -Proaeci:
declaração de não atividade remunerada referente a janeiro/2017 da mãe
da estudante.

122

2017203597 Pedagogia - Licenciatura - Noturno

Indeferido por não estar regulamente matriculada no curso, uma vez que,
somente iniciará as disciplinas no semestre 2017/2. (item 1.1 do Edital
01/2017) E por não atender ao critério de estar cursando no mínimo 240
horas de disciplinas. (Portaria 2731/2015 GR).

Total de Alunos: 122
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