
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUCIANA ANDRADE SOARES 

Data de Nascimento: 16/05/1997] 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

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. 

(  x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  luiz carlos de oliveira 

Data de Nascimento: 31/07/1979 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

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. 

(  x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Leidijane Rocha da Silva 

Data de Nascimento: 12/11/1984 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

Curso Pretendido:  Administração - 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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

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:  Administração - 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.  

(     ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado, ausência de documento oficial contendo o resultado do ENEM).  

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Daniele de Oliveira Rocha 

Data de Nascimento: 22/12/1996 

Curso de Origem:  Licenciatura em Computação e Informática - UFERSA 

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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Documentação anexada incorretamente).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Emanuel Julião da Silva 

Data de Nascimento: 13/10/1987 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Documentação anexada incorretamente).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Marciana Felipe de Moura 

Data de Nascimento: 29/03/1989 

Curso de Origem:  Administração - UNP 

Curso Pretendido:  Administração - 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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUCA BIAZUS PRIFTIS 

Data de Nascimento: 20/12/1991 

Curso de Origem:  Administração – Universidade Estadual do Paraná 

Curso Pretendido:  Administração - 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 

2016.2 

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

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

(  x  ) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Lázaro Rodrigo Sabino De Sousa Aquino 

Data de Nascimento: 26/06/1989 

Curso de Origem:  CST Gestão de Recursos Humanos – UNP 

Curso Pretendido:  Administração - 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. 

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Ausência de documento oficial contendo o resultado do ENEM) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Flávio Pedro De Sousa Junior 

Data de Nascimento: 04/11/1995 

Curso de Origem:  Administração – UNP 

Curso Pretendido:  Administração - 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. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Nathalia Santos de Freitas 

Data de Nascimento: 26/12/1995 

Curso de Origem:  Administração – UNP 

Curso Pretendido:  Administração - 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. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  José Cardoso de Araújo Júnior 

Data de Nascimento: 12/12/1978 

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. 

(  x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documentação anexada incorretamente) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Joseane Pinheiro de Lima 

Data de Nascimento: 04/04/1982 

Curso de Origem:  Tecnólogo em Logísitca – IFRN 

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. 

(    ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Joao Ismar Fernandes Dantas 

Data de Nascimento: 22/05/1978 

Curso de Origem:  Engenharia de Pesca – IFRN 

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 

2016.2 

(   ) 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),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Francisco Rondinelli Paiva da Silva 

Data de Nascimento: 25/02/1984 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Romario Almeida Dantas 

Data de Nascimento: 22/03/1991 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Amanda Viviane de Lima 

Data de Nascimento: 22/12/1986 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ADEMARA SUZZY DANTAS DE MENDONCA 

Data de Nascimento: 26/02/1987 

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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documento inlegível) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  Vinicius Veiga Gomes 

Data de Nascimento: 23/05/1996 

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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documento inlegível) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Ariany do Vale Fernandes de Oliveira 

Data de Nascimento: 10/05/1993 

Curso de Origem:  Direito – Mater Christi  

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. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Gilvanielle Andrade de Maria 

Data de Nascimento: 06/09/1978 

Curso de Origem:  Direito – Mater Christi 

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. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  Nayanderson Luan Mello Pinheiro 

Data de Nascimento: 07/01/1998 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Damião Celestino de Araújo 

Data de Nascimento: 09/04/1981 

Curso de Origem:  Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 
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Interessado(a):  Amanda dos Santos Maia 

Data de Nascimento: 03/11/1993 

Curso de Origem:  Direito – CENTRO Universitário Estácio do Ceará• 

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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  Luciano Silva Maia 

Data de Nascimento: 19/06/1984 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

( x ) 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),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Regina Coeli de Sousa Almeida 

Data de Nascimento: 09/07/1983 

Curso de Origem:  Direito – Faculdade Maurício de Nassau 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  Míriam Teresinha Benjamim Moura 

Data de Nascimento: 05/09/1997 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  Emerson Mikael Sales de Souza 

Data de Nascimento: 10/10/1986 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  Francisco Ericlaudio Passos Fontenele 

Data de Nascimento: 12/02/1994 

Curso de Origem:  Direito – Faculdade Luciano Feijão 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Barbara Kellen Lima Silva 

Data de Nascimento: 04/05/1995 

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. 

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Laryssa Nayara de Lima Santos 

Data de Nascimento: 30/12/1991 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Maria do Carmo Dantas Gomes 

Data de Nascimento: 25/03/1988 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Lucas Daã Silva dos Santos 

Data de Nascimento: 24/11/1989 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Antonio Vandyson Freitas Guimaraes 

Data de Nascimento: 16/07/1989 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

( 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 com validade 

superior a 3 anos) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Ibis Icaro Luiz Bezerra 

Data de Nascimento: 27/09/1990 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas – UERN 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Deyze Chayane Ingrit Cortêz da Silva 

Data de Nascimento: 20/05/1990 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Eduarda Beatriz de Oliveira Rebouças 

Data de Nascimento: 14/10/1999 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Dirckee Maria Medeiros Albuquerque Cunha 

Data de Nascimento: 08/04/1992 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Danilo Henrique Bandeira Bezerra 

Data de Nascimento: 15/05/1992 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Larissa Duarte Costa da Silva 

Data de Nascimento: 06/09/1993 

Curso de Origem:  Administração – UFERSA 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Debora Thais Fonseca Azevedo 

Data de Nascimento: 15/05/1993 

Curso de Origem:  Administração – UFERSA 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Afonso Manoel Fernandes Pereira 

Data de Nascimento: 14/04/1993 

Curso de Origem:  Administração – UFERSA 

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. 

(   ) 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. 

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

2016.2 

( x ) 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),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Vanildo Marques da Silva Junior 

Data de Nascimento: 20/10/1995 

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. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

( 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 com validade 

superior a 3 anos) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Raquel Beatriz Gomes de Lira 

Data de Nascimento: 22/10/1998 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Mauricio Cosme Teixeira 

Data de Nascimento: 23/05/1996 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Juliana Kallyne Torres Marinho 

Data de Nascimento: 23/05/1996 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas - UERN 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Paulo Gabriel Romualdo da Silva 

Data de Nascimento: 07/12/1995 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Ewerton Breno Silva de Souza 

Data de Nascimento: 20/08/1997 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Raphael Yuri Linhares De Sousa 

Data de Nascimento: 11/10/1994 

Curso de Origem:  Ciências Econômicas - UERN 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Waleria Suelenn Mendes Azevedo 

Data de Nascimento: 11/07/1997 

Curso de Origem:  Direito - UERN 

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 

(   ) 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 

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Artur Fernandes Magalhães 

Data de Nascimento: 04/12/1997 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Stefany Kalitcha Da Silva 

Data de Nascimento: 08/05/1997 

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. 

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

( x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(    ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  Fernando Kaio Nunes de menezes 

Data de Nascimento: 23/12/1993 

Curso de Origem:  Historia - UERN 

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. 

(   ) 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 

2016.2 

( x ) 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),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FERNANDA XAVIER CAVALCANTE 

Data de Nascimento: 20/09/1995 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - UEMA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Documento Oficial com notas do Enem com validade superior a 3 

anos).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  RAFAEL LUA MEDEIROS NÓBREGA 

Data de Nascimento: 24/08/1993 

Curso de Origem:  Zootecnia - UFPB 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MIRTA DE SOUZA GONÇALVES 

Data de Nascimento: 15/03/1988 

Curso de Origem:  Zootecnia - UFERSA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  HUGO MACIEL DE FARIA 

Data de Nascimento: 15/12/1996 

Curso de Origem:  Zootecnia - UFERSA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANA KAROLINNE DE ALENCAR FRANÇA 

Data de Nascimento: 10/06/1996 

Curso de Origem:  Ciências Biológicas - UERN 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MURILO ALMEIDA CHAGAS 

Data de Nascimento: 24/02/1997 

Curso de Origem:  Agronomia - IFCE 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JÉSSICA KARIZA MARTINS DA SILVA 

Data de Nascimento: 02/06/1998 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - FATENE 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARIA MARIANA DE FREITAS SOARES 

Data de Nascimento: 12/12/1995 

Curso de Origem:  Zootecnia -UFERSA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARINA LUIZA DANTAS NOGUEIRA 

Data de Nascimento: 03/07/1996 

Curso de Origem:  Zootecnia -UFERSA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  VICTOR GABRIEL LUCIO MEDEIROS 

Data de Nascimento: 11/04/1996 

Curso de Origem:  Zootecnia -UFERSA 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  IASMIN MORAIS LIMA 

Data de Nascimento: 27/02/1997 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - UNIFOR 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ALÍCIA FERREIRA PONTES 

Data de Nascimento: 29/04/1998 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - FATENE 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANNE YASMINE SALES 

Data de Nascimento: 07/07/1994 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - Universidade Federal de Rondonia 

Curso Pretendido:  Medicina Veterinária - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARCELO CRESTANI 

Data de Nascimento: 06/11/1982 

Curso de Origem:  Medicina Veterinária - Unijui  

Curso Pretendido:  Zootecnia - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Histórico anexado não permite calcular o Índice de Rendimento 

Acadêmico).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  KATIANA SOUSA VERAS 

Data de Nascimento: 11/01/1984 

Curso de Origem:  Zootecnia -IFCE  

Curso Pretendido:  Zootecnia - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota do Enem menor que a nota de corte do último aluno 

matriculado).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOSÉ VICTOR SOMBRA DA SILVA 

Data de Nascimento: 02/05/1995 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Campus Pau dos Ferros  

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  AIRLIS MENDES DE FREITAS JÚNIOR 

Data de Nascimento: 12/12/1994 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Campus Pau dos Ferros  

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARILIA NUNES FREIRE RIBEIRO 

Data de Nascimento: 20/08/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Campus Caraúbas 

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  JOSÉ JESU CAVALCANTE FILHO 

Data de Nascimento: 05/01/1987 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Campus Caraúbas 

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  MEISE LOPES ARAÃšJO 

Data de Nascimento: 14/12/1992 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – UFERSA 

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  SANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES 

Data de Nascimento: 15/02/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – UNP 

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  KANANDA SUELEN LEITE FERREIRA 

Data de Nascimento: 08/08/1994 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Campus Angicos 

Curso Pretendido:  Engenharia Civil - Campus Mossoró 

 

Documentação:  

(    ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Em cumprimento ao item 2.1.2 do Edital : Não haverá inscrição para 

curso de Engenharia que tem o C&T como primeiro ciclo.).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  EDUARDO DE SOUZA MEDEIROS 

Data de Nascimento: 01/07/1979 

Curso de Origem:  Agronomia - UFPB - CCA - Areia-PB 

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. 

(  x  ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(    )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO ( Ausência de documentação comprobatária).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  ISABELLE CRISTINA MARQUES DE SALES 

Data de Nascimento: 01/05/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Química - UFERSA - Mossoró 

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.  

( 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 

2016.2 

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

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

( x ) DEFERIDO. 

(   ) INDEFERIDO  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  JOSÉ NILSON BANDEIRA DE MOURA FILHO 

Data de Nascimento: 19/12/1995 

Curso de Origem:  Biotecnologia- 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. 

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 
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Interessado(a):  HÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Data de Nascimento: 15/03/1991 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis- Universidade Potiguar  

Curso Pretendido:  Biotecnologia - 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. 

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  ARTHUR GOMES DE SOUZA 

Data de Nascimento: 10/01/1996 

Curso de Origem:  Ciência da Computação- UERN 

Curso Pretendido:  Ciência da Computação - 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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada menor que 20%, Índice de rendimento 

menor que 6,0).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  JULIANA OLIVEIRA DA SILVA 

Data de Nascimento: 13/06/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Angicos - Presencial - Cma - Bacharelado – Mt - 

Universidade Federal Rural do Semi-Arido 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  CIND LAUANE DE SOUZA AZEVEDO 

Data de Nascimento: 26/05/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – MT – Caraúbas - Universidade Federal Rural do Semi-

Arido 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

( x ) 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),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  MARCIANO CAVALCANTI MEDEIROS 

Data de Nascimento: 08/11/1978 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Caraúbas  

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. 

( 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (IRA menor que 6,0, ausência do Documento oficial contendo o 

Resultado do ENEM ).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  ANE CAROLINE DE SOUSA ALVES 

Data de Nascimento: 13031992 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Caraúbas  

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  FERNANDA PAULA SANTOS CARVALHO 

Data de Nascimento: 02/06/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Angicos - Presencial - Cma - Bacharelado – Mt - 

Universidade Federal Rural Do Semi - Árido 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota do Enem inferior a nota de corte) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  RANIELLE NUNES DE LIMA FILHO 

Data de Nascimento: 05/25/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Caraúbas 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  NILTON MENEZES COSTA 

Data de Nascimento: 10/21/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Caraúbas 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior a nota de corte) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MARCELINO JOÃO DE SOUZA SOBRINHO 

Data de Nascimento: 10/08/1998 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA 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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada inferior a 20%, IRA menor que 6,0) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  FRANCISCO EUFRANOR SOUZA DE MELO FILHO 

Data de Nascimento: 02/15/1996 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Campus Caraúbas 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  VITOR SILVA LEMOS 

Data de Nascimento: 12/14/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Noturno - Mossoró 

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. 

( 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 

2016.2 

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

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

( x ) DEFERIDO. 

(   ) INDEFERIDO 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JONATHAN DE ANGELES FERREIRA CAMPOS 

Data de Nascimento: 22/03/1994 

Curso de Origem:  Engenharia de Produção – Fundação Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares 

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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Histórico apresentado não contem o IRA, Nota do ENEM inferior 

a nota de corte). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  SAMUEL ALEX SILVA DE MORAIS 

Data de Nascimento: 10/21/1997 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia –UFERSA Caraúbas 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

( x ) 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, carga horária cursada inferior à 20%). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  CAMYLA MICAELY SILVEIRA PEIXOTO 

Data de Nascimento: 04/09/1996 

Curso de Origem:  Licenciatura em Computação e Informática - UFERSA/Angicos 

Curso Pretendido:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Angicos 

 

Documentação:  

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

discente. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

( x ) 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, carga horária cursada inferior à 20%). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  THYAGO LUCAS FERREIRA CLEMENTE 

Data de Nascimento: 02/07/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Campus Angicos 

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. 

( 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 

2016.2 

( 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 obtido a mais 

de 3 anos). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOSE ELENILDO DE LIMA JUNIOR 

Data de Nascimento: 17/01/1981 

Curso de Origem:  Curso Superior Tecnológico Em Segurança No Trabalho - Universidade 

Potiguar - Unp campus Mossoró/ Rn 

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 

2016.2 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documentação anexada de forma incorreta). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ADRIENE ALVES DE SOUSA 

Data de Nascimento: 24/05/1984 

Curso de Origem:  Engenharia de Produção - 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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOCÁSSIA MARIA DE OLIVEIRA DE LIMA 

Data de Nascimento: 27/09/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Angicos 

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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ANA ANGÉLICA NUNES BRAGA 

Data de Nascimento: 29081989 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - Campus Angicos 

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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nenhum documento foi anexado a inscrição do candidato). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  KAFFMA RAIANNE PEREIRA DA SILVA 

Data de Nascimento: 04/01/1994 

Curso de Origem:  Engenharia de Produção - 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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  YKARO RAMON SILVA DE FREITAS 

Data de Nascimento: 19/09/1990 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia - MT - 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 

(  ) 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 

2016.2 

( 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 obtido a mais 

de 3 anos, IRA menor que 6,0, Carga horária cursada superior à 80%). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  VIVIANE VALERIA BASILIO DE SOUSA  

Data de Nascimento: 20041993 

Curso de Origem:  Engenharia Agricola e Ambiental - UFERSA  

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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  KAIO MATEUS MAGALHÃES DE MELO 

Data de Nascimento: 08/22/1996 

Curso de Origem:  Bacharelado Ciencia e Tecnologia – UFERSA – Pau dos Ferros 

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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

curso de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Ausência de documentação obrigatória (Histórico)). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  LUIZ EDUARDO DE ANDRADE BEZERRA FILHO 

Data de Nascimento: 03/29/1995 

Curso de Origem:  Engenharia Química – UFRN 

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 

2016.2 

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

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

( x ) DEFERIDO. 

(   ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  THALES TRIGUEIRO PRAXEDES 

Data de Nascimento: 09/01/1994 

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

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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada inferior à 20%, IRA menor que 6,0).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  PEDRO MENDES DE MELO NETO 

Data de Nascimento: 05/06/1994 

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

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. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 
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Interessado(a):  GABRIEL VINÍCIUS ARAÚJO SOARES 

Data de Nascimento: 11/08/1998 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – Diurno - UFERSA 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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  ALLAN CASSEMIRO DA SILVA 

Data de Nascimento: 20/07/1981 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA 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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada inferior à 20%, IRA menor que 6,0, 

Ausência de documento oficial contendo o resultado do ENEM).  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  GABRIEL LUIDY MOREIRA 

Data de Nascimento: 14/08/1995 

Curso de Origem:  Ciência e Tecnologia – UFERSA Angicos 

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 

2016.2 

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

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

( x ) DEFERIDO. 

(  ) INDEFERIDO.  

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  RAÍ GOMES LEOPOLDO 

Data de Nascimento: 06/01/1993 

Curso de Origem:  Tecnologia da Informação – 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 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS 

Data de Nascimento: 08/08/1994 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – UNP - 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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  MARIANA PAOLA CUNHA ROSADO 

Data de Nascimento: 24/04/1997 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – UNP - 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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  RAIMUNDO GILIARDO SILVEIRA DE SOUZA 

Data de Nascimento: 08/12/1975 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – UNP - 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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  MATEUS SILVA BATISTA 

Data de Nascimento: 04/19/1996 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – 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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ALYSSON MARLEY CARLOS DE MORAIS 

Data de Nascimento: 01/05/1982 

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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Documento contendo resultado do ENEM ilegível). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Interessado(a):  PAULO VITOR SILVA DE ANDRADE 

Data de Nascimento: 29/03/1989 

Curso de Origem:  Licenciatura em Matematica – 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. 

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

(   ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada inferior à 20%, IRA menor que 6,0, Curso 

pretendido fora da área do curso de origem). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  BRUNO ALISSON FERREIRA BENTO 

Data de Nascimento: 16051989 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis – Faculdade de Ciencias e Tecnologia Mater Christi 

UNIRB 

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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  ADRIELLY LIZZIE MAIA DO NASCIMENTO 

Data de Nascimento: 16/05/1989 

Curso de Origem:  Recursos Humanos –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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  BRUNO AMORIM LIRA DA SILVA 

Data de Nascimento: 10/10/1991 

Curso de Origem:  Ciências Contábeis –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. 

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

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0. 

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (IRA menor que 6,0, Nota do ENEM inferior à nota de corte). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  KATJANE MARQUES BATISTA  

Data de Nascimento: 23/09/1991 

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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  MYSLA LIGIA JACOME PESSOA 

Data de Nascimento: 13/11/1996 

Curso de Origem:  Ciências Economicas –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. 

( x ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte, Histórico corrompido). 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  BRUNO PEREIRA MIRANDA 

Data de Nascimento: 12/17/1993 

Curso de Origem:  Engenharia Civil – Mauricio de Nassau 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola e Ambiental - 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 

(  ) 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 

2016.2 

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

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

(   ) DEFERIDO. 

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

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Interessado(a):  JOSÉ BONIFÁCIO MARTINS FILHO 

Data de Nascimento: 26/11/1995 

Curso de Origem:  Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Maranhão 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola e Ambiental - 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 

2016.2 

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

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

( x ) DEFERIDO. 

(   ) INDEFERIDO 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  PABLO VITOR NOBRE PINTO DE MEDEIROS 

Data de Nascimento: 08/01/1993 

Curso de Origem:  Gestão Ambiental – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte –UERN 

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola e Ambiental - 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. 

(    ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

( x ) 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, Nota do ENEM 

inferior à nota de corte) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 
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Interessado(a):  Douglas Ferreira Cavalcante  

Data de Nascimento: 10/27/1998 

Curso de Origem:  Engenharia Química – FANOR - DeVry  

Curso Pretendido:  Engenharia Agrícola e Ambiental - 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. 

(    ) Curso pretendido na área do curso de origem 

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

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

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

validade de 3 anos. 

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

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

2016.2 

( x ) 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, Nota do ENEM 

inferior à nota de corte) 

 

Mossoró (RN),  03 de maio de 2017. 

 

 

Pres. CPPS 

 


