
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  OSMENYO ARNOLD FREITAS ALVES 

Data de Nascimento: 19/02/1994 

Curso de Origem:  Agronomia - UFERSA 

Curso Pretendido:  Adminstração  

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Enem realizado há mais de 3 anos. Área do curso predendido 

diferente da área do curso de origem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): DIEGO DANTAS MORAIS 

Data de Nascimento: 09/02/1987 

Curso de Origem: BCT-Diurno - Caraúbas 

Curso Pretendido: BCT-Noturno - Caraúbas 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO . (Enem realizado há mais de 3 anos). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ANTÔNIO YAM DA SILVA GOMES 

Data de Nascimento: 28/12/1995 

Curso de Origem: Geografia-UERN 

Curso Pretendido: BCT- Caraúbas- Diurno 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFESRA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO . (Menos de 20% da carga horária total integralizada). 

 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): JULIANE ROCHA MARTINS 

Data de Nascimento:  03/03/1990 

Curso de Origem: Eng. de Materiais - UFC 

Curso Pretendido:  BCT – Diurno - Caraúbs 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

( x ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (O histórico apresentado pelo candidato, datado de 30/06/2014, 

não comprova a existência de vínculo ativo com a instituição de origem e impossibilita 

o cálculo do IR). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOÃO PAULO DA NÓBREGA DUARTE 

Data de Nascimento: 10/04/1991 

Curso de Origem: Engenharia Civil - UNP 

Curso Pretendido: BCT – Diurno- Caráubas 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA) 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documento do ENEM apresentado não explicita notas do 

candidato.). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): JAYNNA LUIZA BESSA DA SILVA 

Data de Nascimento 

Curso de Origem:  

Curso Pretendido:  BCT – Diurno – Pau dos Ferros 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(  ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não anexou os seguitnes documentos: histórico escolar,  

comprovante de reconhecimento de curso). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): RENATA DE OLIVEIRA FILGUEIRA 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:  Tecnologia de Petróleo e gás 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não anexou os seguintes documentos: Notas do Enem,  

comprovante de reconhecimento de curso). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): DAIANA SOARES GOMES 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:   

Curso Pretendido:   

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata possui menos de 20% da carga horária total concluída). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ANTONIO CRISTIANO DA SILVA 

Data de Nascimento:  15/10/1988 

Curso de Origem:  Direito - UNP 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(  ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Histórico inválido pois não identifica o candidato e o nota do 

ENEM possui mais de 3 anos.). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): JESSICA YOHARA DA SILVA MOURA 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:  Direito - UFCG 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não possui 20% da carga horária total do curso de 

origem concluída). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): LARISSA NARA DE MIRANDA LIMA 

Data de Nascimento:  15/06/1992 

Curso de Origem:  Direito 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não anexou comprovante das notas do Enem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ANA PAULA CORDEIRO ERNESTO 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:  Direito 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

( x ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não integralizou o mínimo de 20% da carga horária 

total). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA 

Data de Nascimento:  25/05/1981 

Curso de Origem:  Direito 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

( x ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidata não integralizou o mínimo de 20% da carga horária 

total do curso de origem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): RAFAEL DANRLEY BARRA DE MENEZES 

Data de Nascimento:  07/01/1996 

Curso de Origem:  Direito  

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidato não anexou comprovante de reconhecimento do curso 

de origem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): JOACIR PIRES DE ANDRADE 

Data de Nascimento:  17/05/1977 

Curso de Origem:  Direito 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidato não anexou os seguintes documentos: Notas do Enem,  

comprovante de reconhecimento de curso). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): HILQUIAS SABINO BARROS 

Data de Nascimento:  24/04/1984 

Curso de Origem:  Engenharia em Petróleo e Gás 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Candidato não possui matrícula em instituição de ensino superior, 

pois já se formou). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): CAIO MICHAEL DANTAS DE FREITAS 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:  BCT - Caraúbas 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidato não possui o mínimo de 20% da carga horária 

integralizada. Área do curso prendendido diferente da área do curso de origem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ARTHUR MANOEL DE MEDEIROS ALVES 

Data de Nascimento:   

Curso de Origem:  Ciências Contábeis 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(  ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Histórico escolar inválido pois não contém as seguintes 

informações: cargas horárias total e cursada e IRA). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2014.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO 

Data de Nascimento:  03/03/1993 

Curso de Origem:  BCT - Mossoró 

Curso Pretendido:  BCT - Caráubas 

Documentação:  

( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( x ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(  ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO  (Candidato possui mais de 80% da carga horária integralizada). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Dácio Leandro Cavalcante 

Data de Nascimento: 07/12/1987 

Curso de Origem:  Ciência da Computação 

Curso Pretendido: Sistema de Informação  

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(X) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Índice de Rendimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  José Aparecido de Lima 

Data de Nascimento: 24/05/1989 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Noturno 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(X) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Índice de Rendimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Clarice Leonila Costa 

Data de Nascimento: 07/11/1985 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Natal – Diurno 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(   ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Curso pretendido NÃO É na área do curso de origem; Índice de 

Rendimento MENOR que 6,0; Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último 

aluno matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Brena Silva Lemos 

Data de Nascimento: 17/10/1992 

Curso de Origem:  Direito – UNP 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(x) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(  ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1; FALTA documento comprobatório, emtido pelo MEC, de 

reconhecimento ou autorização do curso de origem). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Tamisa Gabriela Carlos Pacheco Jales 

Data de Nascimento: 24/06/1994 

Curso de Origem:  Direito - UNP 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(   ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(   ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Wilderlan Barreto Brito 

Data de Nascimento: 15/06/1991 

Curso de Origem:  Engenharia, Habilitação Engenharia Civil 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(   ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Curso pretendido NÃO É na área do curso de origem; Nota do 

Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): Erifranklin Leite Fernandes dos Reis 

Data de Nascimento: 02/10/1996 

Curso de Origem:  Direito - UFCG 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Pablo Fernandes de Oliveira 

Data de Nascimento: 02/04/1995 

Curso de Origem:  Direito - UNP 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(   ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  José Dehon Bezerra Junior 

Data de Nascimento: 11/02/1988 

Curso de Origem:  Direito - UNP 

Curso Pretendido:  Direito - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Klivia Andreza de Oliveira Ferreira 

Data de Nascimento: 06/11/1991 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis - UNP 

Curso Pretendido:  Administração - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(   ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Allan Carreiro de Lira 

Data de Nascimento: 19/09/1993 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas – UERN 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(  ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Edyellison Max de Lima 

Data de Nascimento: 27/11/1989 

Curso de Origem:  Ciência da Computação - UERN 

Curso Pretendido:  Ciência da Computação - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(   ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(   ) DEFERIDO. 

(X) INDEFERIDO. (Nota do Enem INFERIOR à nota de corte do último aluno 

matriculado em 2014.1). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Antonio George de Sousa Cruz 

Data de Nascimento: 31/03/1987 

Curso de Origem:  C&T – UFERSA – MOSSORÓ - NOTURNO 

Curso Pretendido:  C&T – UFERSA – CARAÚBAS - NOTURNO 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(X) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(X) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO. 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jessica Evladna Cunha 

Data de Nascimento: 13/12/1992 

Curso de Origem:  C&T – UFERSA – ANGICOS - DIURNO 

Curso Pretendido:  C&T – UFERSA – ANGICOS - NOTURNO 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(X) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(X) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO. 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jefferson Francisco Lima Moreira 

Data de Nascimento: 28/10/1987 

Curso de Origem:  Engenharia Florestal - UFPI 

Curso Pretendido:  Engenharia Florestal - UFERSA 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

(X) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

(X)  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

(X) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 

2014.1 

(X) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização 

do curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(X) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Edson de Andrade dos Santos 

Data de Nascimento: 11/09/1997 

Curso de Origem:  Geografia 

Curso Pretendido:  BCT 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

(X) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

(X) Curso pretendido na área do curso de origem 

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

(X) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com 

validade de 3 anos. 

( )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2014.1 

( ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

( ) DEFERIDO. 

( X ) INDEFERIDO. (Candidato não anexou o comprovante de reconhecimento do 

curso. Candidato não possui o mínimo de 20% de créditos integralizados). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Brendo da Silva Câmara 

Data de Nascimento:  

Curso de Origem:  Direito 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

() Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

() Curso pretendido na área do curso de origem 

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

( )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2014.1 

( ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

( ) DEFERIDO. 

( X ) INDEFERIDO. (Candidato não anexou os seguintes documentos:o comprovante 

de reconhecimento do curso, nota do ENEM, Histórico escolar). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Romulo Vinicius Calistrato 

Data de Nascimento:  

Curso de Origem:  Eng. Civil 

Curso Pretendido:  Eng Agrícola 

Documentação:  

(X) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de nascimento do 

discente. 

( ) Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e cursada e IRA. 

( ) Curso pretendido na área do curso de origem 

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor 

do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.  

( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade 

de 3 anos. 

( )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2014.1 

( ) Documento comprobatório, emtido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

( ) DEFERIDO. 

( X ) INDEFERIDO. (Candidato não anexou os seguintes documentos:o comprovante 

de reconhecimento do curso, nota do ENEM, Histórico escolar). 

 

Mossoró (RN), 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares


