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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): HAVILA ISABEL ROSA DA COSTA
Data de Nascimento: 09/11/1999
Curso de Origem: Administração - UFRN
Curso Pretendido: Administração - UFERSA
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 (IRA: 8,407).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(664,54).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Pâmela Larissa Santos Oliveira
Data de Nascimento: 06/10/1996
Curso de Origem: Arquitetura e Urbanismo - UNP
Curso Pretendido: Arquitetura e Urbanismo - 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.
( ) Índice de Rendimento maior que 6,0.
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(581,19).
( ) 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
2019.1).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Jeferson Pascoal de Morais
Data de Nascimento: 13/07/1991
Curso de Origem: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - UFRN
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.
( ) Carga horária cursada igual ou maior 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada superior a 80%).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Jonadabe David Rebouças de Sousa
Data de Nascimento: 09/02/2000
Curso de Origem: Engenharia Florestal - Diurno - Campus Mossoró
Curso Pretendido: Ciência da Computação – 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.
( ) 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 2019.1.
( ) 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%, Índice de Rendimento menor que
6,0).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Henrique Alves Gondim do Nascimento
Data de Nascimento: 15/09/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Pau dos Ferros
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - 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 (IRA: 5.3158).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Ingryd Thuane Câmara Targino
Data de Nascimento: 26/10/1997
Curso de Origem: Ciências Biológicas - UFPB
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - 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.
( ) 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): ALVARO DANTAS DE MEDEIROS FILHO
Data de Nascimento: 19/07/1997
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus Angicos
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 (IRA: 6.6833).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(529,97).
( ) 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
2019.1).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Arlley Bruno Teixeira Silva Gomes
Data de Nascimento: 31/08/2000
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus Angicos
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.
( ) Carga horária cursada igual ou maior 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 2019.1.
( ) 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%, IRA inferior a 6,0).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Antonio Nogueira Maia Neto
Data de Nascimento: 22/08/2000
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus 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.
( ) Carga horária cursada igual ou maior 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): CAIO LUCAS FERREIRA DA SILVA
Data de Nascimento: 09/07/1997
Curso de Origem: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - IFCE
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 (IRA: 7,06).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(615,58).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Daniel Felipe Cabral Soares
Data de Nascimento: 18/09/1998
Curso de Origem: Engenharia Civil - UNP
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 (IRA: 7,5).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(576,75).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Emerson Nunes dos Santos
Data de Nascimento: 04/11/1999
Curso de Origem: Engenharia de Computação - UFC
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 (IRA - 9.447).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(618,78).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): ERIVALDO FREIRE DE SOUSA
Data de Nascimento: 24/05/1985
Curso de Origem: Engenharia Agrícola e Ambiental – Diurno - Mossoró
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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Curso do mesmo campus e no mesmo turno).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Francisco das Chagas Duarte Neto
Data de Nascimento: 11/03/2000
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus Angicos
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 (IRA: 8,22)..
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(554,33).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Igor Lima Morais
Data de Nascimento: 15/10/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus Angicos
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 (IRA: 7.7981).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(565,6).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Marllef Hyorrane Alves de Freitas
Data de Nascimento: 22/05/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus 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.
( 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 (IRA: 7.3818).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(567,26).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Matheus Nascimento Maciel
Data de Nascimento: 07/13/1996
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus 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.
( 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 (IRA: 6.4879 ).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(527,37).
( 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 maior ou igual à nota de corte do último aluno

matriculado em 2019.1).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Robert Freire da Silva
Data de Nascimento: 11/26/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus 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.
( ) Índice de Rendimento maior que 6,0.
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Samuel Pereira Brito
Data de Nascimento: 18/06/2001
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Campus Angicos
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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Candidato não anexou documentos comprobatórios).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Manoel Nazareno Azevedo Silva
Data de Nascimento: 27/11/1972
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Caraúbas
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - 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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Mesmo curso).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Jonas Marcelino de Souza Neto
Data de Nascimento: 08/10/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró.
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Noturno - Campus Mossoró.
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, 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 (IRA: 4.3488).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Lais Cristina de Moura Carvalho
Data de Nascimento: 23/11/1992
Curso de Origem: Engenharia Elétrica – UFCG.
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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Candidata não anexou documento oficial contendo o seu resultado

do ENEM com validade de 3 anos).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Luiz Felipe da Silva Barbosa
Data de Nascimento: 15/03/2000
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, 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Cleiton Ferreira Dantas
Data de Nascimento: 16/12/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Pau dos Ferros
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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Jhonatas Matheus de Oliveira Alves
Data de Nascimento: 28/08/1998
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Candidata não anexou documento oficial contendo o seu resultado

do ENEM com validade de 3 anos).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): KAELLY DE FREITAS SILVA
Data de Nascimento: 06/03/1999
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus 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 (IRA: 8.6444 ).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(616,01).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Marcos Clevisan Alves da Silva
Data de Nascimento: 20/01/2000
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus 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.
( ) Carga horária cursada igual ou maior 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA
Data de Nascimento: 7091999
Curso de Origem: Engenharia Ambiental – UFCG.
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 (IRA: 6,29).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(558,57).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO.
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Pâmela Gabriela Carvalho Amorim
Data de Nascimento: 12/05/1999
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - 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.
( 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Não é possível ver a validade de 3 anos do documento oficial

contendo o resultado do ENEM, porque no arquivo não consta o ano da realização).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): LUANA MEDEIROS DE GOIS SILVA
Data de Nascimento: 15/09/1999
Curso de Origem: Ciências Contábeis - UERN
Curso Pretendido: Ciências Contábeis - 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): DIEGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Data de Nascimento: 7/08/1995
Curso de Origem: Administração - UVA
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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (A matrícula está trancada).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Fernando Andrade Holanda
Data de Nascimento: 13/05/1999
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.
( 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 (IRA: 8,72).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1
(718,015).
( ) 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 2019.1).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Iuana Vitória Silva Barbosa
Data de Nascimento: 17/05/2000
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.
( 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 (IRA: 7,73).
(

) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1

(488,635).
( ) 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
2019.1).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Paulo Vitor Medeiros da Silva
Data de Nascimento: 22/07/1998
Curso de Origem: Psicologia - UFRN
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.
( ) 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Pedro Vinicius Dias Silveira
Data de Nascimento: 31/03/1999
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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Candidato não apresentou documento oficial contendo o seu

resultado do ENEM com validade de 3 anos).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): SANGCLEIBER FERREIRA GOMES
Data de Nascimento: 20/03/1975
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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Carga horária cursada superior a 80%).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Jussara Rayane Freire de Lima
Data de Nascimento: 07/07/1993
Curso de Origem: Administração – UNP.
Curso Pretendido: Engenharia Agrícola e Ambiental - 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Afonso Manoel Fernandes Pereira
Data de Nascimento: 14/04/1993
Curso de Origem: Superior de Tecnologia em Gestão Pública - Centro Universitário Maurício de Nassau
Curso Pretendido: Engenharia Florestal - 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Matheus Luiz de Almeida Lemos
Data de Nascimento: 29/04/1999
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia – Diurno - Mossoró
Curso Pretendido: Engenharia Florestal - 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Curso do mesmo campus e no mesmo turno).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): RODRIGO FREITAS DE MARIA
Data de Nascimento: 09/01/2000
Curso de Origem: Licenciatura em Letras – Português - Integral - Campus Caraúbas
Curso Pretendido: Licenciatura em Letras - Inglês – Noturno - 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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (A matrícula está trancada).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Eduarda Fernanda Ribeiro de Oliveira
Data de Nascimento: 21/03/1998
Curso de Origem: Zootecnia - Diurno - Campus Mossoró
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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.
( ) 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Curso do mesmo campus e no mesmo turno).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Stephany Roberta Todescatt
Data de Nascimento: 04/04/1996
Curso de Origem: Medicina Veterinária – Instituto Federal Catarinense
Curso Pretendido: Medicina Veterinária - 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.
( ) Carga horária cursada igual ou maior 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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (A matrícula está trancada).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Gerfeson Alves de Oliveira
Data de Nascimento: 02/02/1993
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia – Diurno - Angicos
Curso Pretendido: Sistemas de Informação – Noturno - 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.
( ) Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA: 3.4377 ).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Luiz Felipe Alves Pereira
Data de Nascimento: 13/04/1999
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia – Integral – Pau dos Ferros
Curso Pretendido: Tecnologia da Informação – Integral - 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.
( ) 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 2019.1.
( ) 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), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2019.2 – 2020.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): YURI CESAR GERMANO MAIA DAMASCENO
Data de Nascimento: 26/05/1996
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia – Integral – Campus Mossoró
Curso Pretendido: Tecnologia da Informação – Integral - Campus Pau dos Ferros
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 2019.1.
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Não foi anexado o histórico escolar contendo as cargas horárias total e
cursadas e IRA).
Mossoró (RN), 25 de junho de 2019.
Pres. CPPS

