
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Wellington Ferreira do Nascimento 
Data de Nascimento: 11/06/1983 

Curso de Origem:  Bacharelado em Ciência da Computação - IFCE 

Curso Pretendido:  Ciência da Computação 

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 

2015.1 

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

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

 ( x ) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a): ESDRAS DE SOUSA SOARES 

Data de Nascimento: 16/09/1994 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – 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. 

( 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 ( x ) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Esthefani Maria Almeida Cavalcante 

Data de Nascimento: 13/05/1994 

Curso de Origem:  CIENCIA E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS - DIURNO 

Curso Pretendido:  CIENCIA E TECNOLOGIA - MOSSORÓ - 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. 

( 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.  

(   ) 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 

2015.1 

(  ) 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), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Fernanda Yamaguche Silva Carneiro 

Data de Nascimento: 29/05/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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. 

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

2015.1 

(  ) 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 curso, índice de 

rendimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Eufranor Souza de Melo Filho 

Data de Nascimento: 15/02/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso, índice menor que 

6,0, carga horária inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jardel da Silva Martins 

Data de Nascimento: 14/05/1992 

Curso de Origem:  Tecnologia em Saneamento Ambiental - IFCE 
Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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. 

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

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

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (candidato concluiu o curso de origem). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Pedro Moises Dantas Neto 
 

Data de Nascimento: 13/12/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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. 

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

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

2015.1 

(  ) 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 curso, carga horária 

cursada inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Sabrina Loiola de Morais 

Data de Nascimento: 30/10/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Noturno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 ( x) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Teresa Raquel da Rocha Cardoso 
Data de Nascimento: 11/08/1987 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Yago Neco Teixeira 

Data de Nascimento: 28/11/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Luan Alencar Nogueira 

Data de Nascimento: 11/08/1987 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – faculdade de Santa Maria 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Diurno 

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. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documento inválido – Histórico Escolar). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Niedsom Charllys Viana Silva 
Data de Nascimento: 12/12/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia (Bach.) - UERN 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - 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. 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Stephany Bárbara de Almeida Pereira 
Data de Nascimento: 19/12/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – 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. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Indice de rendimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ISMAEL NORONHA DE OLIVEIRA 

Data de Nascimento: 17/09/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Noturno 

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. 

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

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

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  x) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Andreza Medeiros de Paula 

Data de Nascimento: 10/05/1994 

Curso de Origem:  Licenciatura Física – UERN  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

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

2015.1  

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. ((nota do ENEM inferior à nota de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Arthur Diego Nunes de Andrade 

Data de Nascimento: 28/08/1993 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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.  

(  ) 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Documento Oficial do ENEM ausente, índice menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ENOCK JABES DO NASCIMENTO SANTOS 

Data de Nascimento: 14/07/1983 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - Noturno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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.  

(  ) 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documento oficial do ENEM com validade superior a 3 anos). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Guilherme Quaresma Medina 

Data de Nascimento: 20/08/1993 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - Noturno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jefferson Brenner Vieira Rebouças 

Data de Nascimento: 12/05/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

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

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jessika Gabriela Mascena de Oliveira 

Data de Nascimento: 27/08/1991 

Curso de Origem:  Engenharia Química – Maurício de Nassau 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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 

(  ) 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 

2015.1 

(  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 curso, índice de 

rendimento menor que 6,0, carga horária inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Mariana Moraes Sousa 

Data de Nascimento: 08/12/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

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

2015.1 

(  ) 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 curso, índice de 

redimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Ricardo Leal da Silva 

Data de Nascimento: 23/07/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

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

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES CORDEIRO 

Data de Nascimento: 21/11/1994 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 ( x ) DEFERIDO. 

(   ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  GUSTAVO LEITE GONÇALVES 

Data de Nascimento: 09/08/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - 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.  

(   ) 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 

2015.1 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documento oficial do ENEM inválido, índice de rendimento 

menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Sérvulo Sávio de Queiroz Medeiros 

Data de Nascimento: 01/04/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Pau dos Ferros - 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. 

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

2015.1 

(  ) 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Monna Jennifan Mendes Palhano Silva 

Data de Nascimento: 11/08/1987 

Curso de Origem:  Administração 

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 

( 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 

2015.1 

(  ) 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 curso, índice de 

redimento menor que 6,0). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Adson de Souza Queiroz 

Data de Nascimento: 11/11/1996 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

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. 

( 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 

2015.1 

(  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 curso, documento 

obrigatório ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Manoel Edvan De Sousa Fonseca Junior 

Data de Nascimento: 08/11/1998 

Curso de Origem:  Direito – FESC-FAFIC 

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. 

( 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 

2015.1 

(   ) 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 curso, documento 

obrigatório ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA DO CARMO DANTAS GOMES 

Data de Nascimento: 25/03/1988 

Curso de Origem:  Engenharia Civil - UnP 

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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documentos obrigatórios ausentes). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Rafael Antonio Jales Gomes 

Data de Nascimento: 26/09/1995 

Curso de Origem:  Direito - UERN 

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. 

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

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

2015.1 

(  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 curso, carga horária 

cursada inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Renato Luiz Araujo Bezerra 

Data de Nascimento: 29/04/1982 

Curso de Origem:  Direito – Universidade Estadual do Piauí 

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 

( 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 

2015.1 

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

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

 ( x ) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Thiago Barbosa Gomes 

Data de Nascimento: 18/12/1996 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

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

discente. 

(  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. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (nota do ENEM inferior à nota de corte do curso, documento 

obrigatório ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Valmeri Vieira de Aquino Filho 

Data de Nascimento: 25/04/1994 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (nota do ENEM inferior à nota de corte do curso.). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Yago Carlos Freire Nogueira 

Data de Nascimento: 09/13/1995 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito 

Documentação:  

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

discente. 

 (  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. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (nota do ENEM inferior à nota de corte do curso, documento 

obrigatório ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Elana Maria Machado Evaristo 

Data de Nascimento: 17/05/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Florestal – Universidade Federal do Piauí 

Curso Pretendido:  Engenharia Florestal 

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 

2015.1 

( 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Hilquias Sabino Barros 

Data de Nascimento: 24/04/1984 

Curso de Origem:  Tecnólogo em Petróleo e Gás – UnP 

Curso Pretendido:  Engenharia Florestal 

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 

(  ) 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documento comprobatório ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jaédina Fernandes da Silva 

Data de Nascimento: 10/07/1993 

Curso de Origem:  Física - UERN 

Curso Pretendido:  Licenciatura em Matématica 

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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (documento comprobatório de reconhecimento ou autorização do 

curso de origem, emitido pelo MEC, ausente). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RUSIANO FREITAS DE MARIA JUNIOR 

Data de Nascimento: 22/01/1997 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

(  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 

2015.1 

( 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 curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Washington Silva de Medeiros 

Data de Nascimento: 03/01/1994 

Curso de Origem:  Engenharia Agrícola  

Curso Pretendido:  Agronomia 

Documentação:  

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

discente. 

(  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

( 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 menor que o ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  CICERA LYNDIANE FERREIRA LIMA 

Data de Nascimento: 29/03/1995 

Curso de Origem:  Engenharia Civil 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Noturno -Mossoró  

 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Candidata desclassificada de acordo com a alínea ‘c’ do item 3.5 

do edital 34/2015; “ Não estar regularmente matriculado em curso de graduação”). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Victoria Oliveira e Souza 

Data de Nascimento: 03/02/1997 

Curso de Origem:  Engenharia Florestal – Universidade do Estado do Amapá  

Curso Pretendido:  Engenharia Florestal - 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 

(  ) 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Não apresentou histórico acadêmico válido). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  DIEGO MANOEL DANTAS 

Data de Nascimento: 17/09/1989 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

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 

(  ) 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Carga horária cursada inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Rhaysa Mateus Tiago 

Data de Nascimento: 17/09/1989 

Curso de Origem:  Biotecnologia – Universidade Federal de Uberlândia 

Curso Pretendido:  Biotecnologia - Mossoró 

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 

2015.1 

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

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

 ( X ) DEFERIDO. 

 (  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Jackson Bruno Santos Soares 

Data de Nascimento: 20/03/1994 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - Noturno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

(  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 

2015.1 

( 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 ao ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Pedro Rafael de Freitas Fernandes Leal 

Data de Nascimento: 06/11/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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. 

(  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. 

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

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

2015.1 

( 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 ao ponto de corte do curso, carga horária 

cursada inferior a 20%). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Felipe Paula da Silva 

Data de Nascimento: 07/08/1995 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – Centro Universitário Estácio do Ceará 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis - Mossoró 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

 

 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (nota do ENEM inferior ao ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  GENÉSIO RODRIGUES DE PAULA BORGES JÚNIOR 

Data de Nascimento: 11/05/1992 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito - Mossoró 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Nota do ENEM inferior ao ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Victória Filgueira Leite 

Data de Nascimento: 07/05/1996 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito - Mossoró 

Documentação:  

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

discente. 

(  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Nota do ENEM inferior ao ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Joel Alves Soares 

Data de Nascimento: 04/07/1993 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito - Mossoró 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos.  

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Nota do ENEM inferior ao ponto de corte do curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Maicon Alves de Araujo 

Data de Nascimento: 27/03/1988 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia – Mossoró - 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (Ira menor que 6,0) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Giovani Fortes de Oliveira 

Data de Nascimento: 04/11/1991 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito – Mossoró - Noturno 

Documentação:  

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

discente. 

(  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos.  

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

2015.1 

 

 

(  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO (Nota do ENEM menor que nota de corte). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Vitória Lívia Medeiros Silva 

Data de Nascimento: 31/08/1997 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito – Mossoró - Noturno 

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

 

(  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO (Nota do ENEM menor que nota de corte para o curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Joucian da Silva Pereira 

Data de Nascimento: 04/12/1994 

Curso de Origem:  Direito - UnP 

Curso Pretendido:  Direito – Mossoró - Noturno 

Documentação:  

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

discente. 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO (Nota do ENEM menor que nota de corte para o curso). 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Alberto Silva Araújo 

Data de Nascimento: 05/12/1990 

Curso de Origem:  Computação e informática – Angicos - Noturno 

Curso Pretendido:  Ciência da Computação – Mossoró - 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.  

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

2015.1 

(   ) 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 ao ponto de corte do curso) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Hélio Bezerra Junior 

Data de Nascimento: 09/09/1992 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas - 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. 

(   ) 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 

2015.1 

(   ) 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 ao ponto de corte do curso. Não apresentou 

histórico acadêmico) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Eliônidas Gonçalves de Aquino Filho 

Data de Nascimento: 02/09/1990 

Curso de Origem:  Direito –UNP 

Curso Pretendido:  Direito  

Documentação:  

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

discente. 

 (  x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

validade de 3 anos. 

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

2015.1 

(  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO. (nota do ENEM inferior à nota de corte) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  João Paulo da Cunha Batista 

Data de Nascimento: 19/12/1987 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Caraúbas 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia –Mossoró - 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.  

(  ) 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO. (Não apresentou documento oficial com a nota do ENEM.) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro 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 2015.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RAFAEL DANRLEY BARRA DE MENEZES 

Data de Nascimento: 07/01/1996 

Curso de Origem:  Direito -UNP 

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 

( 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.  

(  ) 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 

2015.1 

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

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

 (  ) DEFERIDO. 

(x) INDEFERIDO. (Documento comprobatório de nota do ENEM não possui ano de 

realização e nota do ENEM inferior à nota de corte.) 

 

Mossoró (RN), 16 de novembro de 2015. 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares


