
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RODRIGO NASCIMENTO BENICIO 

Data de Nascimento: 24/08/1995 

Curso de Origem:  Engenharia Florestal 

Curso Pretendido:  Administração - 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 ( Curso pretendido fora da área do curso de origem).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  THAMARA LAYSSE FREITAS MERDEIROS 

Data de Nascimento: 16/02/1996 

Curso de Origem:  Agronomia - UFCG-campus Pl 

Curso Pretendido:  Agronomia - 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 menos que 6,0).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ISABELLE CRISTINA MARQUES DE SALES 

Data de Nascimento: 05/01/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Química - UFERSA 

Curso Pretendido:  Arquitetura e Urbanismo - Campus Pau dos Ferros 

 

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 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) 

candidato(a) com validade de 3 anos anexado não consta as notas).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FÁBIO SOARES DE FREITAS 

Data de Nascimento: 04/08/1997 

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

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Caraúbas 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

( 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 (Nota do Enem inferior à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANTONIO CARLOS DA COSTA GAMA 

Data de Nascimento: 11/05/1998 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia -  UFERSA 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Caraúbas 

 

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 oficial contendo o Resultado do ENEM ausente).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANE CAROLINE DE SOUSA ALVES 

Data de Nascimento: 13/03/1992 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia -  UFERSA 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 a 6,0).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FRANKSON NERO CAMINHA DE ARAUJO  

Data de Nascimento: 03/03/1987 

Curso de Origem:  Engenharia de Produção Civil - IFCE, CAMPUS QUIXADÃ• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 (Curso de origem não consta nas tabelas CAPES/CNPQ nem no 

anexo na Resolução 003/2014).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUIZA LORENNA DE SOUZA CAVALCANTE 

Data de Nascimento: 09/08/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Angicos • 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ELLEN MAYARA DA CUNHA PINTO  

Data de Nascimento: 01/06/1997 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Angicos • 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LIZANDRA ALVES DE OLIVEIRA  

Data de Nascimento: 09/10/1995 

Curso de Origem:  Química - UERN • 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  HALLISSON DE SOUZA GOIS 

Data de Nascimento: 01/02/1994 

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

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Caraúbas 

 

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 ( Carga horária cursada inferior a 20%).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ACHILLES PINHEIRO BASTOS JUNIOR 

Data de Nascimento: 20/03/1988 

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

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Caraúbas 

 

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 ( Inscrição realizada fora do prazo).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

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 - Diurno - Campus Mossoró • 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus 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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  EDILENE ELANIA FERREIRA FIRMINO  

Data de Nascimento: 12/05/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio Grande Do Norte• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Histórico com dados insuficientes para cáculo do IRA efetivo, 

como exige o § 4 do Art. 22 da Resolução 003/2014) 

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  CLEDSON RANGEL DE LIMA 

Data de Nascimento: 17/11/1984 

Curso de Origem:  ENGENHARIA MECANICA - UNIVERSIDADE POTIGUAR -UNP• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e 

cursada e IRA ausente).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FRANCISCO DANILLO DE LIMA SARMENTO  

Data de Nascimento: 09/11/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Angicos - UFERSA• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros 

 

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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MICHAEL DOUGLAS BATISTA DE ARAÚJO 

Data de Nascimento: 16/07/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Diurno - Caraúbas• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(    )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MIRIANE KATIANE COSTA MACEDO 

Data de Nascimento: 08/05/1993 

Curso de Origem:  Letras-Inglês - UFERSA• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(    )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2015.1 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Curso pretendido fora da área do curso de origem).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  PEDRO D'WILLIAMS MAIA DIOGENES 

Data de Nascimento: 29/06/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - UFERSA• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(    )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2015.1 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Arquivo corrompido).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOSIANE EDINAIDE VIANA DOS SANTOS  

Data de Nascimento: 04/20/1997 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia (Bach.) - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE - UERN• 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(    )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

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 último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FRANCICLÉA ALVES DE BRITO CRUZ 

Data de Nascimento: 14/11/1991 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis - UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte• 

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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANAXAMANDA DA SILVEIRA SILVA 

Data de Nascimento: 13/02/1983 

Curso de Origem:  CONTABEIS - 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 (Documento oficial contendo o Resultado do ENEM anexado de 

forma incorreta).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  SARA RAIANA RODRIGUES FREIRE 

Data de Nascimento: 17/01/1998 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis - Universidade Potiguar• 

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 (Carga horária cursada inferior a 20%).  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  SCARLET DIAS GOMES  

Data de Nascimento: 10/13/2016 

Curso de Origem:  Administração - UFERSA• 

Curso Pretendido:  Ciências Contábeis - Campus 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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA ALICE MARQUES DE OLIVEIRA 

Data de Nascimento: 13/09/1998 

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 ( Carga horária cursada inferior a 20%)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANA LUCIA DAS CHAGAS RODRIGUES 

Data de Nascimento: 28/04/1984 

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 ( Inscrição realizada fora do prazo)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  THIAGO BARBOSA GOMES  

Data de Nascimento: 12/18/1996 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Potiguar• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MICHAEL JACKSON ALVES DE MORAIS  

Data de Nascimento: 07/05/1984 

Curso de Origem:  Direito - Unp• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  VICTÓRIA PORTO LOPES 

Data de Nascimento: 17/04/1998 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Potiguar• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 (Carga horária cursada inferior a 20%)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JADIA ALICE GURGEL VARELA  

Data de Nascimento: 02/27/1994 

Curso de Origem:  Direito - UNP• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANA LUIZA HOLANDA DINIZ  

Data de Nascimento: 14081996 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Potiguar - UnP• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  KAYZE ELAYNE ALVES SILVA DE LIMA  

Data de Nascimento: 02/11/1989 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Estadual da Paraíba• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA JOSEANE RODRIGUES SILVA  

Data de Nascimento: 02/11/1989 

Curso de Origem:  Direito - UnP• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUCAS RODRIGO DUARTE DE MELO  

Data de Nascimento: 02/07/1996 

Curso de Origem:  Direito - UFRN• 

Curso Pretendido:  Direito - Campus 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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  EDGLEUSON LIMA INGA JUNIOR 

Data de Nascimento: 28/01/1994 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Potiguar• 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA LUIZA OLIVEIRA DE MORAIS 

Data de Nascimento: 16/12/1996 

Curso de Origem:  Direito - Universidade Potiguar UNP 

Curso Pretendido:  Direito - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FLAVIANA DA SILVA DANTAS  

Data de Nascimento: 8041988 

Curso de Origem:  Medicina Veterinaria - Universidade Federal Rural De Pernambuco - UFRPE• 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RENATA POLIANA DE SOUZA IGLESIAS 

Data de Nascimento: 30/07/1988 

Curso de Origem:  Zootecnia - UFRN • 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 (Histórico de Graduação contendo as  cargas horárias total e 

cursada e IRA ausente)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUCAS MICAEL FREIRE PEREIRA 

Data de Nascimento: 03/13/1997 

Curso de Origem:  Ciências Biológicas - UFS - Universidade Federal de Sergipe • 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 (Curso pretendido fora da área do curso de origem)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA NAYANE ALMEIDA  

Data de Nascimento: 09/04/1995 

Curso de Origem:  Biotecnologia - UFERSA • 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ALINE CRISTINA JACINTO DE FREITAS  

Data de Nascimento: 17/06/1992 

Curso de Origem:  Biotecnologia - UFERSA • 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ROBERTA FERREIRA DA BOA MORTE  

Data de Nascimento: 17/06/1992 

Curso de Origem:  Biotecnologia - UFERSA • 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RENATA MARIA PRAXEDES FERNANDES  

Data de Nascimento: 26/07/1996 

Curso de Origem:  Medicina Veterinaria - Unp Universidade Potiguar Natal • 

Curso Pretendido:  Zootecnia - Campus 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), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2016.2 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  KATIANA SOUSA VERAS  

Data de Nascimento: 11/01/1984 

Curso de Origem:  Zoctenia - Universidade Federal do Ceará - Ufc 

Curso Pretendido:  Zootecnia - 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 à nota de corte do último aluno matriculado 

em 2015.1)  

 

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Pres. CPPS 


