SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS
PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): MELQUIDES NAILSON DE SOUSA
Data de Nascimento: 25/07/1989
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.
( ) 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 de Enem menor que a nota de corte do último aluno
matriculado).
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Talyson Victor de Oliveira Pessoa
Data de Nascimento: 10/05/1997
Curso de Origem: Direito - 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 ( Nota de Enem menor que a nota de corte do último aluno
matriculado).
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): EDUARDO DE SOUZA MEDEIROS
Data de Nascimento: 01/09/1979
Curso de Origem: Agronomia - UFPB
Curso Pretendido: Agronomia - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
(

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

(

) Curso pretendido na área do curso de origem

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou
menor do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de
origem.
( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com
validade de 3 anos.
(

) Índice de Rendimento maior que 6,0.

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em
2016.2
( ) 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): ALVARO IGOR DA SILVA FREITAS
Data de Nascimento: 04/08/1992
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - UFERFA
Curso Pretendido: Arquitetura - Campus Pau dos Ferros
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
(

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

(

) Curso pretendido na área do curso de origem

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou
menor do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de
origem.
( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com
validade de 3 anos.
(

) Índice de Rendimento maior que 6,0.

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em
2016.2
( ) 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Ferdinicio Fernandes Bezerra
Data de Nascimento: 04/10/1989
Curso de Origem: Ciência da Computação - UERN
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
(

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

(

) Curso pretendido na área do curso de origem

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou
menor do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de
origem.
( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com
validade de 3 anos.
(

) Índice de Rendimento maior que 6,0.

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em
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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Samuel Gomes da Silva
Data de Nascimento: 23/08/1997
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Pau dos Ferros
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
(

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

(

) Curso pretendido na área do curso de origem

( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou
menor do que 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de
origem.
( ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com
validade de 3 anos.
(

) Índice de Rendimento maior que 6,0.

( ) Nota do Enem maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em
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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Vanessa Daria da Costa
Data de Nascimento: 29/07/1997
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - 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.
(

) 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 (Carga horária cursada inferior a 20%).
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Thales Trigueiro Praxedes
Data de Nascimento: 01/09/1994
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus 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.
( 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Fernando de Oliveira Rodrigues
Data de Nascimento: 01/04/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus 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.
( 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Jaidson de Sousa Morais Segundo
Data de Nascimento: 05/03/1994
Curso de Origem: Engenharia Elétrica - 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
( 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Adauto Caetano de Souza Neto
Data de Nascimento: 05/03/1994
Curso de Origem: Engenharia Civil- UNP
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Índice de Rendimento menor que 6,0)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Marcos Fellipe Braga da Costa
Data de Nascimento: 10/02/1994
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - UFRN
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Documentos enviados estão corrompidos)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Toshyro de Souza Freire Lopes
Data de Nascimento: 01/12/1995
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - UFRN
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Índice de rendimento menor que 6,0)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Jessica Mabel Nobre de Souza
Data de Nascimento: 16/12/1995
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - UFERSA
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - 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 (Índice de rendimento menor que 6,0)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Levi Damasceno Bessa
Data de Nascimento: 16/12/1995
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno – 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), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
Data de Nascimento: 20/11/1996
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno – Pau dos Ferros
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 (índice de rendimento menor que 6,0)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZA
Data de Nascimento: 17/04/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno – Pau dos Ferros
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 de Enem menor que a nota de corte do último aluno
matriculado)
Mossoró (RN), 18 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Sangcleiber Ferreira Gomes
Data de Nascimento: 20/03/1975
Curso de Origem: Direito - UNP-Universidade Potiguar
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
( 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), 17 de outubro 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 2017.2
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-Universidade Potiguar
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
( 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), 17 de outubro 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 2017.2
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-Universidade Potiguar
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF e Matrícula e data de
nascimento do discente.
( 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Bruna Tavares do Nascimento
Data de Nascimento: 13/11/1996
Curso de Origem: Direito - UNP-Universidade Potiguar
Curso Pretendido: Direito - URCA- universidade regional do cariri unidade descentralizada
de iguatu
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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Renan Moreira Barros
Data de Nascimento: 05/02/1992
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Universidade Federal Rural do Semi-árido
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.
( ) 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): João Pedro de Souza Cavalcante
Data de Nascimento: 22/06/1999
Curso de Origem: Tecnologia em Agrecologia - IFRN
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.
( ) 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
( ) 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, ausência
de documento obrigatório (Histórico)).
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Victor de Holanda Cabral
Data de Nascimento: 29/10/1991
Curso de Origem: Engenharia de Pesca - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Curso Pretendido: Engenharia de Pesca - 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 (Carga horária cursada inferior a 20%, Histórico não contem
o IRA).
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Thiago Dias de Carvalho Quaresma Gama
Data de Nascimento: 14/02/1996
Curso de Origem: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
Curso Pretendido: Licenciatura em Computação e Informática - Campus Angicos
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
( 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 (Curso pretendido fora da área do curso de origem, Histórico
não contem o IRA, Documento oficial do ENEM com validade superior a 3 anos).
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
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:
( 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Bruno Henrique Morais do Nascimento
Data de Nascimento: 06/06/1993
Curso de Origem: Medicina Veterinária - Instituto Federal da Paraíba - IFPB
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Natalia ferreira Lima
Data de Nascimento: 10/14/1995
Curso de Origem: Medicina Veterinária - Universidade Federal do Piaui - CPCE
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Ana Karolinne de Alencar França
Data de Nascimento: 06/10/1996
Curso de Origem: Ciências Biológicas - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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 (Curso pretendido fora da área do curso de origem)
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Leonardo Vinícius Silva de Oliveira
Data de Nascimento: 22/08/1995
Curso de Origem: Medicina Veterinária - Instituto Federal de ciências educação e tecnologia
da Paraíba Campus Sousa
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Letícia Pereira Alves
Data de Nascimento: 02/13/1995
Curso de Origem: Medicina Veterinária - Campus Sousa - Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia da Paraíba
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Stephany Roberta Todescatt
Data de Nascimento: 04/04/1996
Curso de Origem: Medicina Veterinária - Instituto Federal Catarinense
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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), 17 de outubro 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 2017.2
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:
( 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
( 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 obrigatório (Histórico)
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Antonio Wigenes Lourenco Bezerra
Data de Nascimento: 29/10/1989
Curso de Origem: Ciencia e Tecnologia – Diurno - UFERSA
Curso Pretendido: Sistemas de Informação - 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 menor q 6,0, carga horária cursada inferior a 20%)
Mossoró (RN), 17 de outubro 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 2017.2
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Interessado(a): Pedro D Williams Maia Diogenes
Data de Nascimento: 29/06/1996
Curso de Origem: Ciencia e Tecnologia – UFERSA Caraúbas
Curso Pretendido: Tecnologia da Informação - 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), 17 de outubro de 2017.

Pres. CPPS

