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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
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 - UERN
Curso Pretendido: Agronomia - 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.
( ) Curso pretendido na área do curso de origem.
( x ) 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: 5,5543).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1
(506,93).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO.

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Mateus Araújo Vasconcelos de França
Data de Nascimento: 06/10/1996
Curso de Origem: Agronomia - IFGOIANO
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. (7,76)
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1
(649,46).
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( x ) DEFERIDO.
( ) INDEFERIDO

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.

Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Eugenio Gurgel do Amaral Bisneto
Data de Nascimento: 10/04/1999
Curso de Origem Ciência e Tecnologia – Diurno – Campus Angicos
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia – Diurno – Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, 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. (4,3725)
(x) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em
2020.1.(601,38)
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Índice de Rendimento menor que 6,0).

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Moniele da Conceição Cabral de Assis
Data de Nascimento: 08/12/1995
Curso de Origem Ciência e Tecnologia – Diurno – Campus Angicos
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia – Diurno – Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, 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. (2,9927)
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1.
(452,86)
( ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Nota do ENEM menor que a nota de corte, Índice de Rendimento menor
que 6,0).

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Raimundo Marciano de Freitas Neto
Data de Nascimento: 15/09/1998
Curso de Origem Tecnologia da Informação – UFRN
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.
( x ) 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: 7,3231).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1.
(719,75).
( x ) 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 – de acordo com a tabela
das áreas do conhecimento da CAPES).

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Sara Martins da Silva
Data de Nascimento: 17/04/2000
Curso de Origem: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Angicos
Curso Pretendido: Ciência e Tecnologia - Diurno - Campus Mossoró
Documentação:
( x ) Requerimento à CPPS com o nome, RG, CPF, 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. (7,2455)
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1.
(583,52)
( 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 menor que a nota de corte do último aluno matriculado em
2020.1- nota do candidato: 583,52, nota de corte: 591,50).
Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Alice Uigna da Silva
Data de Nascimento: 10/01/1999
Curso de Origem: Tecnologia da Informação – Campus Pau dos Ferros
Curso Pretendido: Engenharia de Petróleo - 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.
( 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: 5,1156).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1
( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso
de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).
( ) DEFERIDO.
( x ) INDEFERIDO (Índice de Rendimento Acadêmico menor que 6,0).

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Ana Paula Fernandes Cavalcante
Data de Nascimento: 31/08/2000
Curso de Origem: Educação Física - UERN
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.
( x ) 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. (6,5768)
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1.
(528,87)
( x ) 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 – de acordo com a tabela
das áreas do conhecimento da CAPES).
Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Francisco Victor Monteiro nunes
Data de Nascimento: 23/03/2000
Curso de Origem: Zootecnia – Campus Mossoró
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. (6,3605)
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1.
(591,95)
( 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 menor que a nota de corte do último aluno matriculado em
2020.1- nota do candidato: 591,95, nota de corte: 666,38 ).
Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Hiara Antonia Rodrigues Sousa Lima
Data de Nascimento: 05/09/2001
Curso de Origem: Zootecnia – Campus Mossoró
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 (IRA: 8,3704).
( ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1
(643,64).
( 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 menor que a nota de corte do último aluno matriculado
em 2020.1- nota do candidato: 643,64, nota de corte: 666,38).
Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

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

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2020.2 – 2021.1
GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR
Interessado(a): Nadja Nayane Rodrigues Goncalves
Data de Nascimento: 08/04/1999
Curso de Origem: Zootecnia – Campus Mossoró
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 (IRA: 7,6127).
( x ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2020.1
(544,87).
( 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 menor que a nota de corte do último aluno matriculado
em 2020.1- nota do candidato: 547,87, nota de corte: 666,38 ).

Mossoró (RN), 03 de novembro de 2020.
Pres. CPPS

