
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Aline Maia Dias Varjão 

Data de Nascimento: 14/09/1987 

Curso de Origem: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - UFRB 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,0). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(605,17). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea "i" do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Amanda Viana Fontinelle 

Data de Nascimento: 14/02/1996 

Curso de Origem: Medicina - FAMETRO 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA). 

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea "j" do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Ana Beatriz Silva Farias 

Data de Nascimento: 02/11/2000 

Curso de Origem: Medicina - Centro Universitário INTA-UNINTA 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,0). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(652,57). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea "i" do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Ana Cristina Lima Maia Dantas 

Data de Nascimento: 28/09/1990 

Curso de Origem: Fisioterapia - UNP 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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 (IRA: 9,0). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea "d" do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Ana Elisa Figueiredo d e Jesus 

Data de Nascimento: 25/06/1991 

Curso de Origem: Medicina - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 7,42). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(744). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea "i" do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Ana Júlia Miranda Sampaio 

Data de Nascimento: 12/04/2000 

Curso de Origem: Medicina - FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 10). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(707,34). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "i" e “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): André Silva Vieira 

Data de Nascimento: 20/03/2002 

Curso de Origem:  Enfermagem – Universidade Estadual de Feira de Santana 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 8,76). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(640,10). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "i" e “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Antonia Maria Luiza de Oliveira Germano 

Data de Nascimento: 11/09/1998 

Curso de Origem:  Enfermagem – Universidade Estadual de Feira de Santana 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 8.8946). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(703,15). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "i" e “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Beatriz Caroline Poyer 

Data de Nascimento: 14/01/2003 

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Nove De Julho 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(637,67). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "a" e “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Beatriz Mendes Nobrega Gomes 

Data de Nascimento: 08/05/1998 

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Anhanguera Uniderp 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(689,38). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "g" e “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Bruna Borges Rossi 

Data de Nascimento: 02/03/1999 

Curso de Origem:  Medicina – Universidade de Araraquara 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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:8,65). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(668,66). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alíneas "g" e “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Bruna de Aquino Morais da Silva 

Data de Nascimento: 08/08/1992 

Curso de Origem:  Medicina – FACULDADE DE GUANAMBI 

Curso Pretendido: Medicina - 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:9,35). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(661,47). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Caio César Medeiros Rodrigues de Brito 

Data de Nascimento: 25/05/1987 

Curso de Origem:  Medicina – UNP 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8,46). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(760,06). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Cybele Silva Fonteles 

Data de Nascimento: 09/03/1997 

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 6,45). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(734,7). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Dayane Beserra Costa Felício 

Data de Nascimento: 16/07/1990 

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Federal do Acre - UFAC 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,38). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(721,85). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Denise Bergamo Schenato 

Data de Nascimento: 15/04/1987 

Curso de Origem:  Medicina – FACULDADE MERIDIONAL 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA: ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(678,17). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” e “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Deniza Moura Dias 

Data de Nascimento: 25/07/1988 

Curso de Origem:  Farmácia – Estácio de Sá 

Curso Pretendido: Medicina - 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:10 ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(423,49). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Edemilton Rodrigues Santos 

Data de Nascimento: 30/08/1987 

Curso de Origem:  Farmácia – Universidade Federal da Bahia 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA: ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(666,3). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” e “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Eduardo Gurgel Fernandes 

Data de Nascimento: 20/07/1999 

Curso de Origem:  Medicina – Facene/Famene 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade de 3 

anos. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA: ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Eduardo José Lira Barros 

Data de Nascimento: 21/07/1992  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdades Integradas Tiradentes 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA: 8,96). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(528,06). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” e “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Elizabeth Alícia Monteiro Moreira 

Data de Nascimento: 19/04/1998  

Curso de Origem:  Farmacia – Universidade Federal da Bahia 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

(   )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA: 7,6). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(638,915). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” e “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Emanuel Claudinei das Neves Reis 

Data de Nascimento: 09/06/1997  

Curso de Origem:  Nutrição – Universidade Federal de Ouro Preto 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA: 9,7). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(689,89). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” e “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Estefânia Maria de Camargo Oliveira 

Data de Nascimento: 19/05/1994  

Curso de Origem:  Fisioterapia – Faculdade Santa Marcelina 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA: ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(564,05). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “d” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Everton Santos Duarte 

Data de Nascimento: 29/11/2000  

Curso de Origem:  Medicina – Uninassau  

Curso Pretendido: Medicina - 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: ). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(690,93). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Gabriel Lucena de Sousa Reis 

Data de Nascimento: 26/06/1998  

Curso de Origem:  Medicina – UNIPÊ - Centro Universitário de João Pessoa  

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9.40). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(751,5). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Gabriel Luis Cavasan Borges 

Data de Nascimento: 17/03/2000  

Curso de Origem:  Medicina – Unisul  

Curso Pretendido: Medicina - 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(736,71). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Gabriele Kelly Bezerra Bessa 

Data de Nascimento: 13/06/2000  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade Santa Maria  

Curso Pretendido: Medicina - 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(697,23). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Gizelly maria torres Martins 

Data de Nascimento: 04/11/1995  

Curso de Origem:  Farmácia – Unicesumar  

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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.  

( 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(697,23). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Guilherme Eugênio Morais de Medeiros 

Data de Nascimento: 06/09/1997  

Curso de Origem:  Medicina – Uninovafapi 

Curso Pretendido: Medicina - 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.  

(  ) 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Henriqueta de Almeida Fernandes 

Data de Nascimento: 09/01/1976  

Curso de Origem:  Bacharelado em Engenharia Agronômica – NSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

Curso Pretendido: Medicina - 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.  

(   ) 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “c” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Jeysa Gabriela de Souza Torres 

Data de Nascimento: 03/03/1999  

Curso de Origem:  Medicina – UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

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

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(652,44). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): João Paulo De Melo Silva 

Data de Nascimento: 25/03/1992  

Curso de Origem:  Nutrição – UNICESUMAR 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): João Paulo Tácio da Costa Santos 

Data de Nascimento: 25/03/1996  

Curso de Origem:  Medicina – Centro Universitário Atenas ( Uniatenas ) 

Curso Pretendido: Medicina - 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:8,82). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(749,56). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Jonatas Gomes da Costa 

Data de Nascimento: 13/04/1989  

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Federal do Acre 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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: 8,73). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(702,86). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Jonathan Marcelo Oliveira Caetano 

Data de Nascimento: 03/08/1998  

Curso de Origem:  Medicina – UFRN 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8,0073). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(762,12). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): José Hérico Ferreira das Chagas Júnior 

Data de Nascimento: 22/08/1999  

Curso de Origem:  Medicina – UNP 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,19). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(714,29). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Karolyne Gonçalves Pereira 

Data de Nascimento: 03/09/2001  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade Atenas 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8,53). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(616,56). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Kathucia Calmon Mendonça 

Data de Nascimento: 04/01/1991  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade de Medicina de juazeiro e UFRB 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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.  

(  ) Documento oficial contendo o Resultado do ENEM do(a) candidato(a) com validade de 3 

anos. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Lícia Gabrielle Gomes de Oliveira 

Data de Nascimento: 28/08/2000  

Curso de Origem:  Enfermagem – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,2649). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(732,84). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Lara Graziela Fernandes Maia de Medeiros 

Data de Nascimento: 24/09/1999  

Curso de Origem:  Medicina – Centro Universitário São Lucas 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,21). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(717,75). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Larissa da Luz Monteiro 

Data de Nascimento: 04/08/1996  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade De Ensino Superior da Amazonia Reunida 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 9,25). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(737,97). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Laura Rafaela das Neves Bender 

Data de Nascimento: 29/08/2002  

Curso de Origem:  Medicina – Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 8,65). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(677,62). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “g” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Leticia Maria Mendes Vale 

Data de Nascimento: 28/12/2001  

Curso de Origem:  Enfermagem – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 9,7468). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(663,65). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Luciana Canela de Siqueira Silva 

Data de Nascimento: 11/04/1997  

Curso de Origem:  Medicina – Universidade Brasil 

Curso Pretendido: Medicina - 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 (IRA8,46). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(726,93). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Lyziane Sacramento Caldas 

Data de Nascimento: 29/06/2001  

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade Uniages 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 9,67). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(566,48). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Manoel Messias Gomes Júnior 

Data de Nascimento: 01/10/1982  

Curso de Origem:  Farmácia – CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8,19). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(496,38). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Maria Eduarda Arantes da Cunha 

Data de Nascimento: 19/12/2002  

Curso de Origem:  Medicina – UNIFIMES 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(   ) 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: 9,02). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(649,82). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Maria Isabel Fernandes Torquato de Sá 

Data de Nascimento: 19/12/2002  

Curso de Origem:  Medicina – UNIFIMES 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8,33). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(764,135). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Mariana Oliveira de Assis 

Data de Nascimento: 19/12/2002  

Curso de Origem:  Biotecnologia – UFERSA 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 6.85). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(654,87). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Matheus Oliveira Santos 

Data de Nascimento: 10/12/2000  

Curso de Origem:  Medicina – Universidad Central del Paraguay 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

(  )  Índice de Rendimento maior que 6,0 (IRA:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 (). 

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

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Nathália Do Nascimento Arruda 

Data de Nascimento: 08/05/1996  

Curso de Origem:  Medicina – FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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. 

( 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:9,33). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(751,465). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Nykassia Rodrigue Coelho 

Data de Nascimento: 08/05/1999  

Curso de Origem:  Medicina – Associação Educacional de Cacoal - UNESC 

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA:8,61). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(711,61). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Priscilla Malena Albuquerque de Souza 

Data de Nascimento: 28/10/1990  

Curso de Origem:  Enfermagem– UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 8.7459). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(710,80). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Rafael Caian Alves Carvalho 

Data de Nascimento: 10/12/1999  

Curso de Origem:  Farmácia – UFBA 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 7.6). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(719,14). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Rebeca Priscila Silva de Souza 

Data de Nascimento: 03/11/1997  

Curso de Origem:  Medicina – Fametro 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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: 7,96). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(701,57). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Ricardo Penalva da Silva Filho 

Data de Nascimento: 11/08/1999  

Curso de Origem:  Medicina – UniFG 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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: 9,46). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(653,10). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Sarah Carolyne Santos Batista 

Data de Nascimento: 16/07/1999   

Curso de Origem:  Medicina – Faculdade Santa Maria  

Curso Pretendido: Medicina - UFERSA 

 

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 (IRA: 9,00). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(708,22). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “a” “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Stefannie Azevedo MarÃ§al 

Data de Nascimento: 09/06/1996   

Curso de Origem:  Medicina – UNINTA 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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: 8,47). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(673,20). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Tainá Dalila Santos Rodrigues 

Data de Nascimento: 20/02/1992   

Curso de Origem:  Medicina – Centro Universitário São Lucas - UNISL 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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:). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(589,545). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Vicente de Souza Rêgo Júnior 

Data de Nascimento: 28/11/1997   

Curso de Origem:  Medicina – FACENE 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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:7,42). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(601,87). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Vivian Emanuelly Barbosa Alves 

Data de Nascimento: 13/06/1997   

Curso de Origem:  Medicina – Funorte 

Curso Pretendido: Medicina - 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. 

(  ) 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:9,18). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(687,695). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” “j” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 2021.2 – 2022.1 

GABARITO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

RESULTADO PRELIMINAR 

Interessado(a): Yasmin de Souza Moreira Carvalho 

Data de Nascimento: 16/05/1995   

Curso de Origem:  Enfermagem – UFRN 

Curso Pretendido: Medicina - 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: 7.5154). 

(   ) Nota do ENEM maior ou igual à nota de corte do último aluno matriculado em 2021.1 

(697,73). 

( x ) Documento comprobatório, emitido pelo MEC, de reconhecimento ou autorização do curso 

de origem (Desnecessário para alunos da UFERSA).   

(  ) DEFERIDO. 

( x ) INDEFERIDO. (item 5.5 alínea “i” do edital 024/2021) 

 

Mossoró (RN), 05 de novembro de 2021. 

 

Pres. CPPS 

  


