
Cadastros PROAES: Indeferidos - 1º Período / 2020

Matrícula Curso Parecer
2014100410 Artes Plásticas Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-

Ufes, por não enviar toda documentação de renda prevista em edital, por
não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos pendentes, o que resultou em dados insuficientes para
finalização da análise.

1

2014101903 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido por não apresentar documentos solicitados estando conforme
ítem 4.2 do edital 02/2020 da proaeci

2

2016100587 Licenciatura Dupla em Português e Italiano Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.3

2016101008 Arquitetura e Urbanismo Indeferido por não atender o item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

4

2016101402 Engenharia Elétrica Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, por não enviar toda documentação de renda prevista em edital, e por
não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos pendentes (item 4.2)

5

2016102332 Engenharia Civil Documentação incompleta6

2016202593 Odontologia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

7

2016203943 Física - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

8

2017100234 Biblioteconomia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

9

2017100326 Ciências Sociais - Vespertino Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, por apresentar renda superior a 1,5 salários mínimos per capita
(critério de cadastramento previsto no item 3.3 do edital)

10

2017102293 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação insuficiente para análise.

11

2017102480 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentos apresentados demonstram dados inconsistentes e
insuficientes para análise. Ver parecer detalhado em ae.ufes.br

12

2017102481 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do edital.  Estudante não atendeu às
convocações da equipe para apresentar documentos. Impossibilidade de
conclusão da análise.

13

2017203467 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI/UFES.
Incompatibilidade nas informações apresentadas e item 12.1: não atendeu
à convocação para apresentar documentação que sanasse a
incompatibilidade verificada.

14

2017203973 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atende aos critérios
de renda constantes no presente edital. Renda familiar per capta superior a
1,5 salários mínimos.

15

2017204631 Geografia - Noturno Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes16

2017204803 Arquivologia - Noturno Indeferido de acordo o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer em
ae.ufes.br

17

2017204882 Enfermagem e Obstetricia Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

18

2018103238 Educação Física - Licenciatura Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

19

2018103607 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atende aos critérios
de renda constantes no presente edital. Renda familiar per capta superior a
1,5 salários mínimos.

20

2018103877 Estatística Indeferido por não atender ao item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

21

2018103936 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.22

2018104001 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Renda per capita acima de 1,5 salários mínimos. Ver parecer detalhado.23

2018104010 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

24

2018104125 Oceanografia Indeferido após análise reallizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-25



Matrícula Curso Parecer
Ufes, por não enviar toda documentação civil e de renda prevista em edital,
e por não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos pendentes (item 4.2).

2018104284 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido de acordo o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

26

2018104297 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020:
documentação insuficiente para análise

27

2018104399 Odontologia Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, com base no item 4.2 , por não ter enviado toda documentação
obrigatória prevista em edital, nem ter atendido ás solicitações de envio de
documentação pendente.

28

2018104499 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

29

2018104651 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da Equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

30

2018205272 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.31

2018205381 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

32

2018205580 Educação Física - Licenciatura 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

33

2018205599 Educação Física - Licenciatura Indeferido de acordo com o item 4.2 de não atender às convocações da
equipe designada e não encaminhar a documentação solicitada.

34

2018205693 Fisioterapia Indeferimento após análises realizada com base no edital 02/2020 da
Proaeci-Ufes. Renda superior a 1,5 salários mínimos per capita,
inconsistência e incompatibilidade de dados (item 4.2 do edital).

35

2018205903 Ciências Econômicas - Bacharelado 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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

36

2018206054 Agronomia - Alegre Indeferido conforme item 4.2 do edital 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

37

2018206246 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentos insuficientes para análise. Ver parecer detalhado em
ae.ufes.br

38

2018206576 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atender à convocação da equipe (item 4.2 do Edital 02-
2020 PROAECI/UFES).

39

2018206691 Educação Física - Bacharelado Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.40

2018206932 Agronomia - Alegre Não atendeu a convocação da Equipe. Descumprimento do Item 4.2 do
Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

41

2018207226 Artes Plásticas Indeferido por não atender o item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

42

2019100086 Lic. Educação do Campo - Ciênc. Naturais - CEUNES Indeferido por não atender ao critério do ítem 3.2  do edital 02/2020
Proaeci.

43

2019101931 Direito Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.44

2019107254 Zootecnia - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes.45

2019107271 Agronomia - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.46

2019107283 Artes Plásticas Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.47

2019107383 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: 3.3 Ter renda
familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

A renda per capita familiar do candidato é superior a 1,5 salários mínimos

48

2019107399 Ciências Sociais - Vespertino Indeferido de acordo com o item 4.2 e por não atender o item 3.3 do
EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.

49

2019107659 Ciência da Computação Indeferido por apresentar renda superior a 1,5 salários mínimos per capita,
descumprindo o critério para cadastramento previsto no item 3.3 do edital
02/2020 da Proaeci-Ufes.

50

2019107753 Engenharia da Computação - São Mateus Apresentar documentos que demonstrem incompatibilidade de informação,
descumprimento do Item 4.2 do Edital Nº 02/2020 da Proaeci/Ufes.

51

2019107802 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

52



Matrícula Curso Parecer
2019107804 Engenharia de Petróleo - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.53

2019107902 Engenharia da Computação - São Mateus indeferido por não atender ao ítem 12.1 do edital 02/2020 da proaeci.
Documentação incompleta insuficiente para análise.

54

2019107944 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/202055

2019108108 Fonoaudiologia Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes.56

2019108150 Zootecnia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.57

2019108241 Geografia - Bacharelado - Matutino Indeferido de acordo com o item 4.2 de não atender às convocações da
equipe designada e não encaminhar a documentação solicitada;

58

2019108292 Engenharia de Produção - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.59

2019108425 Oceanografia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

60

2019108445 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: candidata não
atendeu a solicitação de documento pendentes. A documentação é
insuficiente para análise.

61

2019108495 Oceanografia Indeferido de acordo com o item 4.2 e por não atender o item 3.3 do
EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.

62

2019108702 Geografia - Licenciatura - Noturno 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

63

2019108858 Enfermagem - São Mateus Indeferido com base no item 12.1. Não apresentação de documentos
solicitados. Impossibilidade de conclusão da análise.

64

2019109077 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido por não atendimento ao item 3.3 do edital nº 02/2020-
PROAECI/UFES. Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo.

65

2019109143 Agronomia - Alegre Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

66

2019109261 Ciência da Computação 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

67

2019109316 Geologia - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes.68

2019109359 Geologia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não apresentação de
documentos solicitados no edital. Impossibilidade de conclusão da análise.

69

2019109435 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido. Apresentou documentação incompleta, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

70

2019109493 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado71

2019109536 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Indeferido de acordo com o item 4.2 de não atender às convocações da
equipe designada e não encaminhar a documentação solicitada.

72

2019109583 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Indeferido  por descumprimento do ítem 4.2 do edital 02/2020 da Proaeci73

2019109682 Engenharia de Alimentos - Alegre Documentação incompleta74

2019109692 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: Candidata
não enviou os documentos solicitados no processo de conferência e
análise.

75

2019109710 Pedagogia - São Mateus Apresentou documentação incompleta para realização da analise.
Descumprimento do item 4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

76

2019109723 Engenharia Química - São Mateus indeferido por não atender ao ítem 12.1 do edital 02/2020 da Proaeci.77

2019109834 Farmácia - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.78

2019109930 Ciências Sociais - Vespertino Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI UFES. Não
atendeu à convocação para apresentar documentos de renda solicitados
com base no edital. Impossibilidade de conclusão da análise.

79

2019200110 Engenharia Elétrica Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.80

2019200156 Ciências Econômicas - Bacharelado Indeferido com base no item 4.2 do edital 04/2020 PROAECI/UFES. Não
atendeu às convocações da equipe para apresentação de documentos
solicitados pelo edital. Impossibilidade de conclusão da análise
socioeconômica.

81

2019200253 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

82

2019200356 Química - Licenciatura - Alegre Documentação incompleta conforme edital 02/202083



Matrícula Curso Parecer
2019200365 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: renda per

capita familiar acima de 1,5 salários mínimos
84

2019200422 Matemática - Licenciatura - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.85

2019200441 Sistemas de Informação - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

86

2019200492 Matemática - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

87

2019200533 Ciência da Computação - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.88

2019200572 Ciências Sociais - Noturno Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não atendimento à convocação
da equipe para apresentar documentos de renda solicitados.
Impossibilidade de  conclusão da análise.

89

2019200609 Música - Licenciatura Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI/UFES. Não
atendimento às convocações da equipe designada para apresentação de
documentos obrigatórios pendentes. Dados insuficientes para a conclusão
da análise socioeconômica.

90

2019200644 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido com base no item 4.2 do edital: não atendimento à convocação
da equipe para apresentar documentos pendentes.

91

2019200651 Música - Licenciatura 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

92

2019200956 Psicologia Indeferido com base no item 12.1 do edital: não atendeu à convocação da
equipe para apresentar documentos necessários à conclusão da análise
socioeconômica.

93

2019200998 Física - Licenciatura - São Mateus Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

94

2019201130 Farmácia Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

95

2019201155 Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda

4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro constantes no
presente edital, 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não
atender aos critérios para cadastro 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. ou
apresentar documentos que demonstrem incompatibilidade, dados
inconsistentes ou insuficientes para a análise socioeconômica.

96

2019201188 Engenharia Civil Indeferido e acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

97

2019201231 Ciências Contábeis - Vespertino Indeferido por apresentar renda superior a 1,5 salários mínimos per capita,
descumprindo o critério para cadastramento previsto no item 3.3 do edital
02/2020 da Proaeci-Ufes.

98

2019201298 Matemática - Licenciatura - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não apresentação de documento
obrigatório solicitado pelo edital.

99

2019201390 Ciências Biológicas Indeferido conforme item 4.2 do Edital 02/2020 Proaeci/ Ufes100

2019201400 Enfermagem e Obstetricia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

101

2019201446 Fonoaudiologia Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

102

2019201606 Farmácia - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.103

2019201700 Educação Física - Licenciatura Deferido de acordo com EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.104

2019201746 Química - Licenciatura - Alegre Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, por não enviar toda documentação civil e de renda prevista em edital,
e por não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos obrigatórios e complementares pendentes (item 4.2)

105

2019201748 Design Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.106

2019201841 Engenharia Industrial Madeireira - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

107

2019201903 Arquivologia - Noturno Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes108
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2019201943 Agronomia - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às

convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

109

2019202014 Ciências Econômicas - Bacharelado 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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

110

2019202078 Ciências Biológicas - Licenciatura - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

111

2019202126 Terapia Ocupacional - Integral Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

112

2019202177 Ciências Sociais - Noturno Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do
Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

113

2019202267 Pedagogia - São Mateus Indeferido. Não atendeu  a convocação da Equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

114

2019202426 Física - Licenciatura Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, por não enviar toda documentação civil e de renda prevista em edital,
e por não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos pendentes (item 4.2)

115

2019202499 Pedagogia - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.116

2019202517 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

117

2020100024 Educação Física - Licenciatura Indeferido com base no item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.118

2020100129 Biblioteconomia Indeferido e acordo com o item 4.2 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

119

2020100178 Ciências Econômicas - Bacharelado Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI/UFES. Não
atendimento às convocações da equipe designada para apresentação de
documentos obrigatórios pendentes. Dados insuficientes para a conclusão
da análise socioeconômica.

120

2020100199 Pedagogia - Licenciatura - Noturno Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.121

2020100216 Física - Licenciatura 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

122

2020100275 Licenciatura Dupla em Português e Italiano Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não apresentação dos
documentos para realização da análise socioeconômica.

123

2020100323 Licenciatura Dupla em Português e Italiano Indeferido conforme item 4.2 do Edital 02/2020 Proaeci/ Ufes.124

2020100365 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

125

2020100368 Engenharia Química - São Mateus indeferido por não atender o ítem 12.1 do edital 02/2020 da Proaeci ( não
apresentou declaração do ítem 5.6.7 em nome da mãe ) e indeferido auxílio
moradia por não atender ao ítem 2.2.1 do referido edital

126

2020100380 Nutrição 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

127

2020100431 Lic. Educação do Campo - Ciênc. Humanas e Sociais -
CEUNES

Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.128

2020100489 Educação Física - Bacharelado Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.129

2020100618 Lic. Educação do Campo - Ciênc. Naturais - CEUNES Indeferido  por não atender ao critério do ítem 1.2 do edital  02/2020 da
Proaeci.

130

2020100687 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

131

2020100700 Arquitetura e Urbanismo Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes132

2020100705 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes133

2020100728 Terapia Ocupacional - Integral Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

134

2020100747 Nutrição Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

135

2020100760 Fisioterapia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios136



Matrícula Curso Parecer
para cadastro 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.

2020100772 Arquivologia - Noturno Indeferido com base no item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.137

2020100827 Odontologia Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

138

2020100926 Odontologia Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

139

2020100998 Geologia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.140

2020101013 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

141

2020101019 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: renda
superior a 1,5 salários mínimos

142

2020101038 Agronomia - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

143

2020101056 Física - Bacharelado 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

144

2020101069 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2. Não apresentação de documento
obrigatório solicitado pelo edital.

145

2020101073 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.146

2020101131 Geologia - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: candidata não
enviou as pendências solicitadas para análise.

147

2020101135 Psicologia Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado148

2020101157 Gemologia Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

149

2020101169 Filosofia - Licenciatura - Noturno150

2020101219 Pedagogia - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do
Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

151

2020101230 Psicologia Renda superior a 1,5 salário mínimo per capita familiar. Não apresentação
de documentos obrigatórios solicitados pelo edital. Incompatibilidade entre
as informações apresentadas relativas a renda do irmão e do pai.

152

2020101258 Geografia - Licenciatura - Matutino Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

153

2020101268 Filosofia - Licenciatura - Noturno Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado154

2020101324 Oceanografia Indeferido com base no item 4.2 do EDITAL Nº 02/2020-PROAECI/UFES.155

2020101392 Física - Licenciatura Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes156

2020101429 Engenharia Florestal - Alegre Documentação incompleta.157

2020101463 Engenharia de Alimentos - Alegre Movimentação bancária incompatível com renda familiar declarada.158

2020101468 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Indeferido conforme critérios estabelecidos no edital 02/2020: candidata não
respondeu as solicitações de pendência. Documentação insuficiente para
análise de renda

159

2020101478 Matemática Industrial - São Mateus Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

160

2020101506 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes.161

2020101544 Engenharia da Computação - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.162

2020101551 Matemática Industrial - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.163

2020101554 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.164

2020101563 Engenharia da Computação Indeferido, conforme item 4.2 do Edital 2/2020 Proaeci/Ufes165

2020101570 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da Equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

166

2020101576 Engenharia de Petróleo - São Mateus Indeferido em conformidade com o item 4.2 do Edital nº 02/2020 -
Proaeci/Ufes.

167

2020101626 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise, além de demonstrar

168



Matrícula Curso Parecer
inconsistência.

2020101662 Engenharia Civil Indeferido após análise realizada com base no edital 02/2020 da Proaeci-
Ufes, por não enviar toda documentação de renda prevista em edital, e por
não atender às convocações da equipe de solicitação de envio de
documentos  (item 4.2)

169

2020101726 Matemática - Licenciatura - Alegre Descumprimento do item 3.1 edital170

2020101780 Enfermagem e Obstetricia Indeferido por não atender o item 3.3 do EDITAL Nº 02/2020-
PROAECI/UFES.

171

2020101799 Geografia - Licenciatura - Noturno Indeferido de acordo com o item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes172

2020101803 Estatística Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado173

2020101839 Administração - Diurno Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.174

2020101857 Ciências Sociais - Vespertino Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes175

2020101865 Lic. em Lingua Port. e Literat. de Lingua Port. - Matutino Falta cartão do banco em nome do estudante176

2020101879 Administração - Diurno Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

177

2020101889 Geografia - Licenciatura - Matutino Indeferido por não atender as convocações da equipe para apresentação
de documentação.

178

2020101923 Psicologia Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes179

2020101930 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

180

2020101960 Serviço Social Indeferido com base no item 4.2. do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.181

2020102019 Artes Visuais - Licenciatura - Diurno Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado182

2020102122 Administração - Diurno Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado183

2020102139 Ciências Biológicas Indeferido conforme item 4.2 do Edital 02/2020 Proaeci/ Ufes184

2020102155 Matemática - Licenciatura Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

185

2020102264 Biblioteconomia Indeferido com base no item 4.2 do edital. Não atendimento às
convocações da equipe para apresentar documentos de comprovação de
renda com base no item 5.7. Apresentou informações que demonstram
incompatibilidade, impossibilitando a conclusão da socioeconômica.

186

2020102266 Engenharia de Produção - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.187

2020102299 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

188

2020102316 Engenharia de Alimentos - Alegre Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado189

2020102320 Administração - Diurno Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI UFES. Não
atendeu à convocação para apresentar documentos de renda solicitados
com base no edital. Impossibilidade de conclusão da análise.

190

2020102344 Engenharia Química - Bacharelado - Alegre Não apresentação de documentação civil e de renda necessária a análise
socioeconômica e prevista pelo edital 02/2020. Ver parecer detalhado

191

2020102345 Engenharia de Produção - São Mateus Indeferido,  não atendeu às convocações da equipe designada. Item 4.2 do
Edital Nº 02/2020 da Proaeci/Ufes.

192

2020102376 Engenharia Química - São Mateus Indeferido de acordo com o item 4.2 de não atender às convocações da
equipe designada e não encaminhar a documentação solicitada.

193

2020102391 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido por apresentar documentação  conforme ítem 4.2 do edital
02/2020  da Proaeci.

194

2020102392 Engenharia da Computação - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

195

2020102462 Medicina Veterinária - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

196

2020102525 Engenharia de Produção - São Mateus Indeferido. Apresentou dados insuficientes para analise. Descumprimento
do item 4.2 do Edital nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

197

2020102579 Engenharia Civil Indeferido com base no item 4.2 do edital: existência de incompatibilidade
nas informações apresentadas, comprovação de renda incompleta da
estudante e do cônjuge resultando em dados insuficientes para conclusão
da análise.

198

2020102598 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.199

2020102607 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do  Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.200

2020102608 Agronomia - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do edital 02/2020 PROAECI/UFES. Não
atendimento às convocações da equipe para apresentar documentos
obrigatórios solicitados pelo edital impossibilitando, assim, a conclusão da

201



Matrícula Curso Parecer
análise socioeconômica.

2020102614 Agronomia - São Mateus Indeferido. Não atendeu  a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

202

2020102620 Ciências Biológicas - Bacharelado - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.203

2020102624 Agronomia - São Mateus Indeferido por falta de documentação conforme ítem 4.2 do edital 02/2020
da Proaeci.

204

2020102629 Nutrição - Alegre Indeferido por não estar de acordo com item 4.2 do Edital PROAECI/UFES
02/2020

205

2020102648 Nutrição - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes206

2020102662 Nutrição - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020/PROAECI/UFES.
Documentos apresentados são insuficientes para análise. Ver parecer
detalhado em ae.ufes.br

207

2020102667 Ciências Biológicas - Bacharelado - São Mateus Renda superior a 1,5 salário mínimo per capita e documentação incompleta
conforme edital nº02/2020

208

2020102685 Nutrição - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentação apresentada é insuficiente para análise.

209

2020102693 Nutrição - Alegre Indeferido de acordo com os itens 3.3 e 4.2 do edital nº 02/2020-
PROAECI/UFES. Renda per capita superior a 1,5 salário mínimo e
documentos insuficientes. Ver parecer detalhado em ae.ufes.br

210

2020102730 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Apresentou documentação incompleta, descumprimento do
Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

211

2020102749 Enfermagem - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes212

2020102806 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido por não atendimento aos itens 3.1 e 3.3 do Edital nº 02/2020 -
PROAECI/UFES.

213

2020102821 Engenharia Florestal - Alegre Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

214

2020102870 Enfermagem - São Mateus Indeferido. Apresentou documentação incompleta, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

215

2020102875 Zootecnia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do edital.  Estudante não atendeu às
convocações da equipe para apresentar documentos. Impossibilidade de
conclusão da análise.

216

2020102891 Zootecnia - Alegre Indeferido de acordo com o item 4.2 do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.
Documentos apresentados são insuficientes para análise.

217

2020102898 Zootecnia - Alegre Indeferido de acordo com os itens 3.3. (Renda per capita superior a 1,5
salário mínimo) e 4.2 (documentação apresentada é insuficiente para
análise) do edital nº 02/2020-PROAECI/UFES.

218

2020102930 Gemologia Indeferido por não atender a convocação da equipe, Item 4.2 do Edital
nº02/2020 da Proeci/Ufes.

219

2020102964 Geografia - Bacharelado - Noturno Indeferido conforme Edital 02/2020 Proaeci Ufes. Não atendeu às
convocações da equipe designada para apresentar documentos solicitados
como pendências, sendo os documentos apresentados insuficientes para a
análise socioeconômica.

220

2020102979 Matemática Industrial - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.221

2020102998 Física - Licenciatura indeferido com o base do item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes222

2020103007 Língua e Literatura Inglesa - Licenciatura 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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

223

2020103014 Matemática Industrial - São Mateus Indeferido. Não atendeu a convocação da equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

224

2020103017 Geologia - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes.225

2020103022 Fonoaudiologia 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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.

226

2020103054 Física - Bacharelado 4.2. Terá seu pedido indeferido o(a) estudante que não atender aos critérios
para cadastro 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

227

2020103065 Pedagogia - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.228

2020103071 Pedagogia - São Mateus Não atende ao Edital 02/2020-PROAECI.229

2020103103 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes230



Matrícula Curso Parecer
2020103135 Farmácia - São Mateus Documentação incompleta231

2020103141 Farmácia - São Mateus Indeferido. Não atendeu  a convocação da Equipe, descumprimento do Item
4.2 do Edital Nº02/2020 da Proaeci/Ufes.

232

2020103176 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido, conforme item 4.2 do edital Nº 02/2020-PROAECI/UFES.233

2020103208 Matemática - Licenciatura - Alegre Indeferido com base no item 4.2 do edital.  Estudante não atendeu às
convocações da equipe para apresentar documentos. Impossibilidade de
conclusão da análise.

234

2020103240 Farmácia - São Mateus Indeferido com base no item 4.2 do Edital nº 02/2020 - Proaeci/Ufes235

2020103254 Química - Licenciatura Indeferido, conforme item 4.2 do Edital 02/2020 Proaeci/ Ufes236

2020103353 Ciência da Computação Indeferida por não apresentar pendências no prazo solicitado237
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