
 
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):  Allyfran Linhares Dutra 

Data de Nascimento: 14/07/1987 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis - Faculdade Católica Santa Teresinha 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

 

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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

 

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

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: 05/10/1994 

Curso de Origem:  Física -UERN 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte/ Curso pretendido fora da 

área do Curso de Origem ).  

.  

 

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

. 

 

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):  Itallo Emanuel Pereira de Holanda 

Data de Nascimento: 21/01/1998 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – UNP 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

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):  Kelly Cristina Bezerra dos santos 

Data de Nascimento: 13/07/1987 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas - UERN 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

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 ( Documento do ENEM não anexado ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

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):  Luiz Jose da Costa Filho 

Data de Nascimento: 23/12/1982 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis- Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

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 ( IRA inferior ao exigido/ Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

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):  Soraya Michelly Augusta de Oliveira 

Data de Nascimento: 17/10/1993 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis - UNP 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

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):  Victor Jose de Azevedo Batista 

Data de Nascimento: 14/12/1993 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas - UERN 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis – Campus Mossoró 

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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Emanuel Julião da Silva 

Data de Nascimento: 10/13/1987 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Carga horária cursada menor do 20 % ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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 Jaime Medeiros de Oliveira 

Data de Nascimento: 10/09/1992 

Curso de Origem:  Tecnologia da Informação - UFRN 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Candidato com matricula trancada /Curso pretendido fora da área 

do curso de origem ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Marilia Pereira Cordeiro 

Data de Nascimento: 10/07/1983 

Curso de Origem:  Matemática - UERN 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do Enem inferior a nota de corte /Curso pretendido fora da 

área do curso de origem ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Thalita Camara Xavier da Silva 

Data de Nascimento: 22/04/1994 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Documento do ENEM não anexado ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Vinicius Antônio Morais Mota 

Data de Nascimento: 31/07/1990 

Curso de Origem:  Administração – UNP 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Documento do ENEM fora da validade de 3 anos ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Vitoria Edilene Bezerra de Aragao 

Data de Nascimento: 01/01/1997 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas - UERN 

Curso Pretendido:  Administração – Campus Mossoró 

( 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 ( Documento exigidos não enviados / Nota do ENEM inferior a 

nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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 Luiz Gonçalves Guilherme de Souza 

Data de Nascimento: 07/06/1993 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia - UFRN 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Angicos 

( 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 ( IRA inferior a 6,0 ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

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):  Bartolomeu de Oliveira Filho 

Data de Nascimento: 15/04/1989 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia- Campus Caraúbas 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Carlos Augusto de Carvalho 

Data de Nascimento: 25/06/1994 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia- Campus Pau dos Ferros 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Ellen Mayara da Cunha Pinto 

Data de Nascimento: 01/06/1997 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia- Campus Angicos 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Felipe Natan da Silva Barbosa 

Data de Nascimento: 24/11/1990 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia- Noturno -  Campus Mossoró 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Francisco Bonifacio da Silva Neto 

Data de Nascimento: 19/02/1988 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia- Noturno -  Campus Caraúbas 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Francisco Saulo da Silva Magalhaes 

Data de Nascimento: 20/05/1990 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  Campus Pau dos Ferros 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Jose Cassio dos Santos Carvalho 

Data de Nascimento: 04/12/1990 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  Campus Pau dos Ferros 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Marcos Vinicius Dos Santos 

Data de Nascimento: 10/07/1992 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  Campus Angicos 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Carga horária cursada superior a 80% ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Monalisa Cristiane Linhares de Andrade 

Data de Nascimento: 26/04/1996 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  Campus Angicos 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró 

( 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 ( Documento do ENEM não anexado ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  João Antonio Dantas Neto 

Data de Nascimento: 27/08/1997 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  Campus Caraúbas 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Pau dos Ferros 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte / Carga horária cursada 

inferior a 20% ).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Niedsom Charllys Viana Silva 

Data de Nascimento: 12/12/1996 

Curso de Origem:  :  Ciências e Tecnologia-  UERN 

Curso Pretendido:  Ciências e Tecnologia - Diurno - Campus Pau dos Ferros 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Paulo Cesar Pinto Cabral 

Data de Nascimento: 11/10/1987 

Curso de Origem:  :  C&T - Ciência e Tecnologia – Mossoró - Diurno 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Angicos 

( 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 ( Carga horária cursada superior a 80%).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Tassio Gomes de Azevedo 

Data de Nascimento: 20/07/2016 

Curso de Origem:  :  Engenharia Civil - Universidade Potiguar 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Angicos 

( 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 ( Documentação anexada incorremente).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Mysla Ligia Jacome Pessoa 

Data de Nascimento: 13/11/1996 

Curso de Origem:  :  Ciências Economicas - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Caraúbas 

( 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 ( Documentação anexada incorremente).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Antônio José Rodrigues Cordeiro 

Data de Nascimento: 21/11/1994 

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

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 ( Candidato já ingressou com transferência).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Antoni Duarte De Alencar 

Data de Nascimento: 22/09/1985 

Curso de Origem:  :  Ciência e Tecnologia - Diurrno - Campus Caraúbas  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 ( Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Bruno Klaus Batista da Silva 

Data de Nascimento: 05/10/1983 

Curso de Origem:  :  Ciência e Tecnologia - Noturno - UFRN  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 ( IRA inferior a 6,0).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Idalecio Wanderlei da Costa 

Data de Nascimento: 21/03/1980 

Curso de Origem:  :  Ciência e Tecnologia - Noturno – Campus Caraúbas  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Marcos Fernandes da Silva Filho 

Data de Nascimento: 10/11/1976 

Curso de Origem:  :  Ciência e Tecnologia - Noturno – Campus Caraúbas  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Romário Viriato de Lima 

Data de Nascimento: 26/03/1996 

Curso de Origem:  :  Ciência e Tecnologia - Diurno – Campus Mossoró  

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Elizabeth de Fatima Costa Morais 

Data de Nascimento: 26/03/1996 

Curso de Origem:  :  Direito – UNP  

Curso Pretendido:  Direto - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Jadia Alice Gurgel Varela 

Data de Nascimento: 27/02/1994 

Curso de Origem:  :  Direito – UNP 

Curso Pretendido:  Direto - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Priscila Bezerra Lopes 

Data de Nascimento: 13/07/1986 

Curso de Origem:  :  Ciencias Contábeis - Centro de educacao a distancia (EAD) 

Curso Pretendido:  Direto - Campus Mossoró 

( 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 (Documentação não anexada).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Vanessa Lopes Leite 

Data de Nascimento: 28/04/1994 

Curso de Origem:  :  Direito - UNP 

Curso Pretendido:  Direto - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Hallisson de Souza Gois 

Data de Nascimento: 01/02/1994 

Curso de Origem:  :  Engenharia de Software - Universidade Federal do Ceará 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola e Ambiental - Campus Mossoró 

( 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 (Curso prentendido fora da área do curso de origem).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Daniela Rayane da Silva Morais 

Data de Nascimento: 05/05/1996 

Curso de Origem:  :  Biotecnologia - Universidade Federal Rural do Semi-árido 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  Maria Jaila dos Santos Souza 

Data de Nascimento: 17/09/1997 

Curso de Origem:  :  Medicina Veterinária - Instituto Superior de Teologia Aplicada -Inta 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

( 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 (Nota do ENEM inferior a nota de corte).  

.  

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares
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Interessado(a):  José Anderson Rodrigues Gomes dos Santos 

Data de Nascimento: 14/05/1986 

Curso de Origem:  :  Licenciatura em Informática - IFRN - Campus Ipanguaçu 

Curso Pretendido:  Sistemas de Informação - Campus Angicos 

( 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 (Histórico ilegível).  

 

Mossoró (RN), 09 de maio de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

Prof. Dr. Antonio Jorge Soares


