SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Lucas Carlos de Araújo Campos
Data de Nascimento: 20/09/1997
Curso de Origem: Administração - UFRN
Curso Pretendido: Administração - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( ) Documento comprobatório, emitido 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 julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): IRENE LETICIA DE LIMA CIPRIANO CARLOS
Data de Nascimento: 22/09/1998
Curso de Origem: CIÊNCIA E TECNOLOGIA – UFERSA Caraúbas
Curso Pretendido: Agronomia - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
(

) Curso pretendido na área do curso de origem.

( x ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( ) Documento comprobatório, emitido 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), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): MARIA ALANA RODRIGUES ALVES
Data de Nascimento: 03/02/1995
Curso de Origem: AGRONOMIA - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Curso Pretendido: Agronomia - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Éden Malveira dos Santos
Data de Nascimento: 11/11/1994
Curso de Origem: Engenharia Ambiental e Sanitária – UFERSA Pau dos Ferros - Noturno
Curso Pretendido: Arquitetura e Urbanismo - Campus Pau dos Ferros - Integral
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): MARINA CORDEIRO DE MOURA
Data de Nascimento: 01/12/1998
Curso de Origem: ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Curso Pretendido: Arquitetura e Urbanismo - Campus Pau dos Ferros - Integral
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Abraão Santos Barbalho
Data de Nascimento: 27/12/1990
Curso de Origem: Sistema da Informação - UFERSA Angicos
Curso Pretendido: Ciência da Computação - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (IRA inferior a 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Elvis da Silva Marques
Data de Nascimento: 18/01/1999
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - UFERSA Mossoró - Integral
Curso Pretendido: Ciência da Computação - Campus Mossoró - Noturno
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido 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 julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Luis Raul Santos de Sá Leitão
Data de Nascimento: 08/12/1997
Curso de Origem: Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - UFERSA Mossoró
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Angicos
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Hanlleth Agamenon Pessoa da Silva
Data de Nascimento: 15/01/1998
Curso de Origem: Engenharia de Produção Mecânica - Universidade Regional do Cariri (URCA)
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): José Victor Magalhães Gomes
Data de Nascimento: 08/11/1996
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia – UFERSA Pau dos Ferros
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Lidia Lizandra Marinho
Data de Nascimento: 11/02/1997
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, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (IRA inferior a 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): KALIANE GUILHERME DE ALMEIDA OLIVEIRA
Data de Nascimento: 17/11/1981
Curso de Origem: ENGENHARIA CIVIL - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO
PAULO
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Documento oficial do ENEM com validade superior a 3 anos).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Ingrid Eduarda Alves Paiva
Data de Nascimento: 03/11/1997
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, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado em
2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): José Gildemberg Soares Oliveira
Data de Nascimento: 02/17/1997
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, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado em
2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Pâmela Gabriela Carvalho Amorim
Data de Nascimento: 12/05/1999
Curso de Origem: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UFRN
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Pau dos Ferros
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20% e IRA inferior a 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): LAECIO EVERTON SALES PAULA
Data de Nascimento: 21/12/1994
Curso de Origem: CIENCIAS CONTABEIS - UNP
Curso Pretendido: Ciências Contábeis - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado em
2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): ANTONIO CABRAL DE BARROS NETO
Data de Nascimento: 21/12/2000
Curso de Origem: DIREITO - UNP
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Fernando Andrade Holanda
Data de Nascimento: 05/13/1999
Curso de Origem: DIREITO - UFCG
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da área do curso de origem.
( ) Carga horária cursada igual ou maior do que 20% (vinte por cento) e igual ou menor do que
80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso de origem.
( x ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade de 3
anos.
(

) Índice de Rendimento maior que 6,0.

( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2018.1.
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Marcos Daniel Mendes Carvalho
Data de Nascimento: 31/05/1993
Curso de Origem: DIREITO - UNP
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado

em 2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): WILLYANNE PAULA FIGUEIREDO BERNARDO SOUSA
Data de Nascimento: 17/09/1992
Curso de Origem: Administração - UFERSA
Curso Pretendido: Direito - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado

em 2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): ANTONIO JESUM DE CARVALHO LUZ JUNIOR
Data de Nascimento: 15/02/1983
Curso de Origem: LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS - UFPB
Curso Pretendido: Licenciatura em Letras - LIBRAS - Campus Caraúbas
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (IRA inferior a 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Antonia Regineide Lopes de Oliveira
Data de Nascimento: 07/03/1983
Curso de Origem: Letras Inglês - UFERSA
Curso Pretendido: Licenciatura em Letras - Português - Campus Caraúbas
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Não anexou histórico de graduação contendo as cargas horárias total e
cursadas e IRA e Documento oficial do ENEM com validade superior a 3 anos).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Barbara Coutinho Monteiro
Data de Nascimento: 07/09/1993
Curso de Origem: Zootecnia - UFC
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%, IRA menor que 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Cláudio Rogério de Souza
Data de Nascimento: 25/03/1982
Curso de Origem: Zootecnia - UFERSA
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Larissa Emilie Nogueira Saraiva
Data de Nascimento: 09/04/1994
Curso de Origem: Zootecnia - UFC
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%, IRA menor que 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Larissa Kelly de Carvalho
Data de Nascimento: 01/04/1995
Curso de Origem: Biotecnologia - UFERSA
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária inferior a 20%, IRA menor que 6,0).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): LIZANDRA ALVES DE OLIVEIRA
Data de Nascimento: 09/10/1995
Curso de Origem: Química Licenciatura - UERN
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( x ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido 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), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): MARIANA SANTOS SALOMAO
Data de Nascimento: 11/03/1991
Curso de Origem: MEDICINA VETERINARIA - FACULDADE TERRA NORDESTE
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( ) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado

em 2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2018.2 – 2019.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Nayra Rachel Nascimento Luz
Data de Nascimento: 25/03/1999
Curso de Origem: Zootecnia - UFERSA
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, matrícula e data de nascimento do discente.
( x ) Histórico de Graduação contendo as cargas horárias total e cursadas e IRA.
( x ) Curso pretendido na área do curso de origem.
(

) Curso pretendido fora da 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 2018.1.

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM inferior à nota de corte do último aluno matriculado

em 2018.1).
Mossoró (RN), 18 de julho de 2018.
Pres. CPPS

