
 

 

Após a análise de documentação dos recursos do inscritos no programa Cartão Transporte Universitária 2022.1, o 
Governo do Estado, através da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude (Seejuv), torna público para a consulta o 
recursos indeferidos. O programa Cartão Transporte disponibiliza mil oitocentos e cinquentas vagas distribuídas da seguinte 
forma, 1.000 para estudantes universitários e 850 para estudantes da rede IEMA.  

 
 

Nº Matr. NOME MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO RECURSO RESULTADO 

27209 SARAH EMANUELE DE 
SOUSA OLIVEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29659 Vinicius pessoa oliveira Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 

 Desclassificado 

28940 Herica Daniele 
Fernandes Sousa 

informou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

31578 ludmilla andressa da 
silva barbosa 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29543 rayan thidio goes silva Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

31842 erica silva de sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

30205 Lohana Laynne Alves 
Alcantara 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30907 emilly vieira costa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28005 THaynara ferreira lima 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29858 jhuly Layse freitas vieira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32989 Edilane DOS santos 
ribeiro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33051 gedeone silva de sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28051 monique daiane de 
oliveira senn 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32172 Karliane Dantas sales Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 

 Desclassificado 



 
 
 

  Seejuv 01/2022   

32501 gAbRIELLE MORAES 
PRATES 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27903 Karen Juliane De Sousa 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. E também por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino 
superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 
3.2, alínea G. Por no apresentar 6 
comprovantes de residencia 

Desclassificado 

30964 JHONATAN SILVA DE 
MOURA 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33274 Roberth Silv 
Nascimento 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

25853 Winny vitoria cruz 
nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.   

24568 elane da silva barros Estudante desclassificado em virtude de residir em imóvel 
alugado e não apresentar contrato ou recibo mensal de 
pagamento, conforme estabelecido no item – 3.2, alínea d, do 
edital Seejuv 01/2022; 

 Desclassificado 

24806 Evely gomes do 
nascimEnto 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

28039 Brenda Silva de Brito Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28805 JOÃO VICTOR SOUSA 
COSTA 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28964 cleane rodrigues da 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

30795 maria da conceição 
farias sousa de assis 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32804 Adrielly Alves da silva Estudante desclassificado por não apresentar seis 
comprovante de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Não apresentar 
comprovante de matrícula para o período vigente. 

 Desclassificado 

25282 Jéssica Silva da Silva  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25645 Amanda Ribeiro Da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25604 Mariana sarah guedes 
pinhEiRo 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26145 karla da silva amarante Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por apresentar 
histórico acadêmico não correspondente ao período letivo 
vigente, fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

RECURSO: INDEFERIDO.Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C 

Desclassificado 



 
 
 

24116 Guilherme Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea 
b; os documentos apresentados 
são de outra pessoa. 
O candidato não apresentou 
nenhuma documentação. 

Desclassificado 

28067 Marcos Paulo 
Cavalcante Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de o curso ser na 
modalidade EAD (Educação a Distância), não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

31309 Ana Beatriz Oliveira 
Rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33215 miguel henrique pinto 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H; Estudante 
desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 
3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

31226 Pamella Gomes 
Fernandes 

Estudante desclassificado por não residir no Estado do 
Maranhão. 

 Desclassificado 

32555 islana costa viégas 
raposo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

31408 Nildson matheus 
martins da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

25132 OdeMilson lucas de 
jesus serrao silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32111 David Weuerton 
Moreira Campos 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 

– 3.2, alínea C. Os comprovantes 
estão repetidos. 

Desclassificado 

31698 Tamiris de Jesus 
Gusmão Pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29735 marcelo costa trindade Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea C. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea G. 

 Desclassificado 

29586 Flavia da conceicao 
pacheco sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 



29688 Ingrid KAUANE santos 
sales 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Candidato não apresentou 
nenhum elemtno nov, sendo que 
a mesma também não 
apresentou documento histórico 
acadêmico fornecido por 
instituição de ensino superior, 
não apresentou comprovante de 
residência, não apresentou 
documento RG (frente e verso), 
conforme estabelecido em edital 
item 3-32 

Desclassificado 

24346 tatiane ribeiro da silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28289 Luiza Cristina Machado 
de Farias 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

30030 Jessica do nascimento Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

28135 Malena cajado do Silva - Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C;- Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

29253 Arthur Gabriel Costa 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

28147 kairon moreira de jesus  
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C 

Desclassificado 

29769 JANAINA da Silva Rocha  

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28169 fRANCISCO LAIONE 
BARBOSA TELES 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24663 antonio josivan dos 
santos damascena 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26557 HERBETH PITAGORAS 
SILVA SANTOS DA SILVA 

apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

30708 paulo ricardo alves felix O trajeto diário ultrapassa os turnos para estudo presencial.  Desclassificado 

27782 Rayane Costa de Sousa Não apresentou comprovantes de residência e tempo de 
trajeto ultrapassa o limite para o turno presencial. 

 Desclassificado 

26330 Débora Evellyn Mendes 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26428 rodrigo da silva botelho Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

26941 EDUARDo logan dos 
santos costa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25037 Giovanna moreira 
rodrigues fonsÊca 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32497 BaRbara silva leite Estudante desclassificado pois não foi possível visualizar os 
anexos da documentações solicitadas em edital, conforme 
estabelecido no item 3 e 5 do 

edital SEEJUV 01/2022 

 Desclassificado 

32558 luana rocha brito Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26122 maira camile da 
conceição sampaio 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

29760 erica silva mendes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27179 maira caroline matos 
costa sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32209 Anna Júlia Bastos 
Borges 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32193 ELIDA JESANA 
SANTANA CUNHA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C;   

31431 GEOVANE PEREIRA 
PAIVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

24461 leonel jose guimaraes 
portela 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30162 emanuele karolayne 
ferreira dos santos 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24342 Thaila Rodrigues da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24356 Andressa Cardoso 
Monteles 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Indeferido -Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 

Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 

24341 daniel guimarães 
portela 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF. 

 Desclassificado 

24415 eliamara pontes de 
carvalho lima 

  Desclassificado 

29025 Fabíola Monteles de Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos  Desclassificado 



 
 
 

 Sousa comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

  

26839 thiago castro dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29018 Atacilia mota sousa  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32576 Iara Silva Alves Castro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24384 GABRIELA SOUSA 
DUTRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E.E por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27328 Vitoria correia da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

25526 Maryana Thaís 
Gonçalves Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29787 Rodrigo de oliveira silva Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

28043 Juliana Lisboa da Silva RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de residência dos últimos seis 
meses conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

24385 João Vitor Martins 
Simões 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27487 Willian da costa 
mendes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura 
como um percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 
horas de viagemEstudante desclassificado por não apresentar 
declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

27915 fernando gabriel silva 
tavares 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24220 Simiao felix Sousa 
Cardoso 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24216 Pedro lucas garcia 
cartagenes 

O km do trajeto e o tempo ultrapassam os turnos para os 
estudos presenciais e apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

33117 ERIK BRUNO 
MONTEIRO COSTa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26579 Deyvid da Conceição 
Borges 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31183 Wesley dos Santos 
Gatinho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 

 Desclassificado 



 
 
 

  volta somado superior 5 horas de viagem   

29557 Fabiana Araújo Ferreira Estudante desclassificada em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 12 horas de viagem. 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificada em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 12 horas 
de viagem. 

Desclassificado 

29948 Bianca Sousa Cardoso Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29162 asda teste  Desclassificado 

31585 Alexia Maria Costa Silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27894 thacilanne cristina 
machado freire 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25160 Jeova Fernandes Souza Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28930 maria cecilia souza 
rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.   

30940 pedro joaquim souza 
rodrigues 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

30816 jaine lopes do 
nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33165 kaenya larine da silva 
ramalho 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32887 GABRIEL LIMA DA SILVA Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

DEFERIDO Desclassificado 

32314 Francisca Kauana 
Bezerra Pires 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição e, em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio não 
configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

32537 Laurrane HELLEN DO 
CARmO SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32229 gerdson lima da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

28859 Keisse Leslie da Silva 
Ramalho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Inconsistência de dados 
apresentados referente a 
declaração comprovante de 
residência (anexo I) e os seis 
últimos comprovante de 
residência, os nomes 
apresentados no documento são 
diferentes. 

Desclassificado 

33101 Klayvert bezerra Lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

25150 Ialdo morais barroso Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

27844 teste2   Desclassificado 

29447 Danielle de Jesus Rego 
Fernandes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado em virtude de 
divergências nas informações 
prestadas no ato de inscrição e, 
em virtude do trajeto domicílio – 
IES – domicílio não configura 
como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 
horas de viagem; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento CPF ou RG 

Desclassificado 



 
 
 

   com foto.  

32499 IGOR GABRIEL BRAGA 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31319 ANTONIA ILARA 
COELHO CAMPELO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30237 Reginaldo de Jesus 
Sousa Filho 

 
A candidata apresentou poucos comprovantes de residência. 

Recurso indeferido. 
Candidato não inseriu os 6 (seis) 
comprovantes de residência 
exigidos neste edital. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

24940 Endrya de Jesus 
Rodrigues Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32162 priscila pereira colins Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

26128 Cacianne dutra protazio Candidata desclassificada em virtude de divergência em 
documentação. Histórico da faculdade Estácio e comprovante 
de matricula da faculdade Cest. 
Não apresentar a assinatura de veracidade estabelecido no 
edital item 3-3.2 alínea H. 
Comprovantes de residência conforme estabelecido no edital 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3-3.2 alínea C.   

29500 Endre Wane Coelho 
Moraes 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24872 Poliana Andrade caldas Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

32344 geisiane santos correia Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Indeferido, pois a estudante foi 
desclassificada por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificada em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

27891 Bruna oliveira ferreira  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea 

 Desclassificado 

30553 JOANA VALÉRIA SILVA 
SEREJO 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 

 Desclassificado 



 
 
 

  de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

27419 Ruth Cristina Andrade 
Silva 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

31081 LUCIANE CANTANHEDE 
RABELO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28960 Marilene Costa Santos Quilometragem de ida e volta inferior a 100km.  Desclassificado 

28784 kerolayne joana lima 
marques 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32115 ThamaRa da silva 
santos 

RECURSO INDEFERIDO 
Recurso Indeferido. Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28870 Jéssika Emilly pires 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C. 

Desclassificado 

32838 nanda beatriz protázio 
almeida 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28574 DANILO OTAVIO 
SANTOS LIMA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29922 aNDRÉ MARQUES 
GONÇALVES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

30345 erika cristina 
cantanhêde santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26719 João victor santos de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25998 mariana muniz arrais Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

 Desclassificado 

25190 Luigi Gabriel Silva 
Gomes 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

RECURSO INDEFERIDO. 
Estudante não apresentou 
nenhum elemento novo para que 
houvesse a reclassificação 

Desclassificado 

29277 Marianna Silva 
Mesquita 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31607 Bruno Guilherme Dias 
Rego 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29838 Ana Paula dos Santos 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Indeferido - Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 

Desclassificado 



 
 
 

   desta forma item 2 - 2.1, alínea C.  

29286 Natália das Neves Leite Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24174 Ana Regina da Silva e 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30567 Antonio Carlos 
Medeiros Terceiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30155 Paulo victor mendes 
ericeira 

A distancia e o tempo de viagem ultrapassam o turno para 
estudo presencial. 

 Desclassificado 

31817 Emerson Silva Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29288 Mayara Nobre Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32970 isabela carolyne de Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 melo costa – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem 

  

26055 Mayra Regina Catão Da 
Rocha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29792 Beatriz lareska silva e 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25961 Iza Regina Santos Sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25618 Manoela Talita Lima da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28486 MARIA CLARA REGINA 
ALVES GIUBERTI 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

29932 Marcus Vinicius Raposo 
Costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

26223 debora vitoria santana 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30213 maria cristiane silva 
mesquita 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30462 JARDEL CONSTANCIO 
BAIMA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30005 RAYKA COSTA DE 
MORAES 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

27034 kathy araújo dourado Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30746 Monielly Vilela basyos Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29177 Sara Emanuelle pereira 
Seabra 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25232 Marcelly Winsle dos 
Santos da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea 
C. 
Não apresentar comprovante de matrícula conforme 

estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea G. 
Por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital 
item 4 – 4.2, alínea F. 

 Desclassificado 



 
 
 

31892 VICTOR HUGO 
OLIVEIRA PEREIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29546 JOYCIENE TORRES DE 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25265 Samila Dos Santos 
Costa 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29926 Mielly dos Santos da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, 
item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

26064 lucia raquel castro 
lopes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33047 Anna Grazyelle pereira 
serra 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29713 Lazaro matias barros 
silva neto 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



33208 Nadson Rafael Paixão 
dos Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32296 JoSilda de jesus ferreira  

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 

 Desclassificado 

24358 ANDRESSA BOAES DOS 
SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar documento CPF. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29250 Mirian Kerlen Soares 
Martins 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29933 ERICA TORRES FONTES Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31422 Stela rayssa milhomem 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27526 paulo otavio santos 
cruz 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

25175 Maria fernanda vilela 
oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 

 Desclassificado 



 
 
 

  acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

  

29843 patricia bezerra 
gonçalves 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31235 Nedson Guilherme 
caires torres 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude do comprovante de 
veracidade não ser assinado pelo responsável legal do 
candidato, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3.2, alínea g; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29611 Alyne de Jesus Silva 
Lima 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30060 LIVIA ANDRESA COSTA 
SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26749 Jéssica martins costa  

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

25436 nathália kristine costa 
desterro ribeiro 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C;Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de veracidade, devidamente assinada, 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, 
alínea H.Estudante desclassificado em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D.Estudante desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31295 Pablo Denilson Almeida 
Desterro 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

25208 CAROLINE MAFRA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32320 MARCELO SOUSA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 FERREIRA – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

32961 Pablo caua Silva 
Carvalho 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29746 JEICIELE CALDAS SILVA  
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

30496 Karla thayane cunhA de 
asevedo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29428 Lizandra Silva CALDAS Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32398 hemilly vitoria santos 
garcia 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

RECURSO INDEFERIDO 
Trajeto domicílio - IES domicílio 
(ida e volta) está inferior a 100 
km (quilômetros). Estudante 
reside no mesmo município onde 
estuda, não fazendo o 
deslocamento entre municípios 
conforme estabelecido em edital 

Desclassificado 

29327 Cintia Martins Serrão Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25269 Maria eduarda alves do 
nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

30261 Wanderson da Silva 
Pacheco 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude da não 
apresentação de documento de 
RG (FRENTE). Para recebimento 
do beneficio são necessários os 
documentos solicitados 

Desclassificado 

30093 Thiago Lago e Silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26814 João Alexandre De 
Castro Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de o nome do candidato 
não constar na declaração de residência. 

Recuso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de o nome do candidato 
não constar na declaração de 
residência. 

Desclassificado 



 
 
 

32605 juliana alves do 
nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28689 jocilandia nunes da 
rocha 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29745 Loide Moura Santos RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem; 

 Desclassificado 

30842 Gabrielle criStinne 
batista de souza 
maRtins 

RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

RECURSO INDEFRIDO 
Trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem ida 
evolta, o percurso da cidade do 
candidato e até a IES é de mais de 
6, ida e volta da total de mais de 
12 horas de viagem. 

Desclassificado 

27413 Marilde ramos leal Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27496 Jennefer lorhanne 
nunes leal 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27146 antony matheus 
parente da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

33266 Nicoli Athila NUNES 
LEAL 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

28122 Zaqueu Silva Oliveira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27354 Michele Batista vale Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em 
edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27214 Calebe Nunes da Silva 
Meneses 

Candidato desclassificado por não apresentar comprovante 
de residência conforme estabelecido em edital item 3 – 3.2, 
alínea C; 
Desclassificado por não apresentar histórico recente da 
instituição superior. 

 Desclassificado 

32774 DARIELE ARAUJO 
RODRIGUES 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante 
de matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências 
nas informações prestadas no ato de inscrição. 

Recurso indeferido por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

29360 josé william oliveira do 
nascimento 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 
item 3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

29927 kaline da conceição 
oliveira dos santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 
comprovantes de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32837 Mateus Gama Ribeiro  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32946 Lorena Dos Santos 
Kostek 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31213 Lucas rodrigues de Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 sousa farias – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

  

31806 Tainara rodrigues 
rabelo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

28354 Islayne Rodrigues sa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

27276 Ellen Amorim Rodrigues  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32647 Elizabe cristina 
rodrigues riBeiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26568 Miryan Almeida Costa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de veracidade, 
devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

26382 Tacila almeida lopes apresentou poucos comprovante de residência  Desclassificado 

32994 Juciene Pereira 
Gonçalves 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico acadêmico 
disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 3 - 3.2 alínea 
G. 

 Desclassificado 

25559 Erica Pereira Moreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

29077 alana ccorreia cunha Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassifica
do 

29628 Gilva Izidorio Carvalho Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassifica
do 

26924 Maria de lourdes da 
silva sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C;Estudante 
desclassificado por não apresentar foto 3x4, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea a; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H; Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassifica
do 

25056 iasmim maria silva 
aroucha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassifica
do 

29259 Antonio Carlos Arouche 
dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassifica
do 

27165 thuane correia gomes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não apresentar 6 
últimos comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C 

Desclassifica
do 



28690 Maria Maely da Costa 
Chagas 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassifica
do 

29453 Charles dos Reis Chagas  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassifica
do 

29381 Adrian Filipe Santos 
Sousa 

Candidata desclassificada por não apresentar seis comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C;. Não apresentar histórico escolar 
conforme solicitado em edital, Não apresentar documento RG, o mesmo encaminhou apenas o 
verso do referido documento. 

Desclassifica
do 

26599 raine da silva lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassifica
do 



 
 
 

27009 Gabriel elyfran oliveira 
bonfim 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

29326 Gabriella Barbosa 
Pereira Zayringue 
Ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

29011 JOSÉ GOMES LIMA Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24142 Victor almeida bezerra Documentos comprobatórios estão corrompidos.  Desclassificado 

29418 brenda lorrana santos 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

28259 SAmylla bonfim feliX  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28544 Carla niely sousa da 
silva 

Estudante desclassificado por impossibilidade de visualização 
dos arquivos 

 Desclassificado 



 
 
 

28735 Samara do nascimEnto 
pinto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

26723 paulo henrique ferreira 
de araujo 

 
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

28738 ryan henrique cardoso 
santos 

Os quilômetros do trajeto inferem no período para turno 
presencial. O candidato também apresentou poucos 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

28230 LUDYMILA Costa rIBeiro Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E.Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 
G.Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
não apresentou nenhum 
elemento novo para que pudesse 
ser reclassificada. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não 

Desclassificado 



 
 
 

   apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG. 

 

29230 Amanda da Silva Costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25109 matheus miranda 
santos 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28642 sara do carmo de jesus  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

25992 Daniele Lira Leite Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 

 Desclassificado 



 
 
 

  edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H.   

28150 francisca vitoria batista Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29161 MARIA LUCIANA SILVA 
DE CASTRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28669 francisco batista de 
alencar 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25669 Antônia Cristiane de 
Sousa Pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29648 Maria Gabriele Lima da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

29307 JUSCELINO VIEIRA 
GONÇALVES JUNIOR 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

30623 CASSIO LUIS DA SILVA 
MACATRAO BACELLAR 
COUTO 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24401 Fabio da Silva de Sousa 
Junior 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C.Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 
G.Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022.Estudante desclassificado por não apresentar 
foto 3x4, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 -3.2, alínea a. 

 Desclassificado 



 
 
 

24382 DAIANA BORGES DINIS 
FREITAS 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. Estudante desclassificado em virtude de divergências 
nas informações prestadas no ato de inscrição - comprovante 
de matrícula difere da informação prestada no ato de inscrição. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29894 Adilson rego Teixeira Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante de residência dos últimos seis 
meses, e por não apresentar declaração de veracidade conforme estabelecido em edital SEEJUV 
01/2022 item 3 – 3.2, alínea C e H respectivamente; 

Desclassificado 

30545 Karla Gabryhelen Costa 
Coelho 

Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 

 Desclassificado 

24431 EMANUELLE 
PEREIRADA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25971 marcos vinicius sousa 
da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

32590 Rosivânia da Silva Viana Os quilômetros do trajeto prejudicam as aulas presenciais. O 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de o 
curso ser na modalidade 
semipresencial, não cumprindo 
desta forma o item 2- 2.1 do 
edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

32646 CAMILA VITORIA 
CONCEIÇÃO MARCHÃO 

Estudante desclassificada por não apresentar os 06 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

30337 Ludmila Nogueira 
Sampaio 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

32938 ERICA CARDOSO 
MARTINS 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

27618 Rosaniele Machado 
Dutra 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

24810 samuel johnson moura 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. O 
Histórico anexado refere-se ao 
ensino médio 

Desclassificado 

33132 Camila jordana de 
sousa sá 

Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 



 
 
 

30133 ANA VITORIA SANTOS 
DA SILVA 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de veracidade, devidamente assinada, 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, 
alínea H. 

 Desclassificado 

31209 EDUARDO DE ARAUJO 
BARBOSA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32924 Victor Santos da Silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea CEstudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior a 5 horas de 
viagem.Estudante desclassificado por não apresentar 
declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea 
H.Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022.Estudante desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração (anexo I), assinada a próprio punho 
pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato 
de inscrição, não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, 
do edital Seejuv 01/2022.Estudante desclassificado em virtude 
de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do comprovante de residência apresentado 
no ato de inscrição, não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, 
alínea E, do edital Seejuv 01/2022.Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022.Estudante 

 Desclassificado 



 
 
 

  desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do comprovante 
de residência apresentado no ato de inscrição, não cumprindo 
desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

  

33133 Milena Dias Ferreira 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Desclassificado 

33143 Elmileide Gonçalves 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30706 Daiane de Matos Silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

28023 Phillipi Santos Pereira Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

29748 carla cristina silva viera  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 

 Desclassificado 

28255 valdiclecia dos santos 
fernandes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29710 Andre machado silva  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

24601 nicolly carvalho da silva Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29504 DirCyelle Gigante 
moreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29136 Maiany de Sousa 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

29220 joel dos santos Freire Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29445 Isla Vitória de Carvalho 
Lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 



 
 
 

24479 joquebede ferreira da 
conceição 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31503 gabriela sá silva A candidata foi desclassificada por não apresentar a declaração 
de residência assinada a próprio puno pelo titular do 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
no item 3-3.2 alínea E. 

Indeferido, pois a candidata foi 
desclassificada por não 
apresentar a declaração de 
residência assinada a próprio 
puno pelo titular do comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital no item 3- 
3.2 alínea E. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29623 Luana de Sousa Silva RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28343 ALYSSON BARROS 
DUTRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26215 ANTONIO costa leite 
filho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29124 CHarliane silva freitas Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24289 fabio batista soares da 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

25339 Narllison Victor Aires 
Ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24748 caciano souza moreno Candidato desclassificado em virtudes do trajeto domicílio-IES- 
domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3-3.1, alínea C. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 4-4.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29726 Nathalia Vitória Abreu 
BARROS 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

26830 leonardo damasceno 
mota 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO. Pois o 
estudante não anexou no recurso 
os 06 comprovantes de 
residência. Dessa forma o 
estudante foi desclassificado por 
não apresentar os 06 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 

Desclassificado 



 
 
 

   Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 

29019 danyel costa ribeiro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27853 ROSIANE RIBEIRO 
COUTINHO 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

24775 Rochelle de Sousa lopes Apresentou poucos comprovantes de residência. Recurso indeferido. 
Candidata não inseriu os 6 (seis) 
comprovantes de residência 
exigidos no edital. 

Desclassificado 

24993 MARIA ANTONIA 
OLIVEIRA RIMA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

28016 Jackeline ferr Alves Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32630 ludmila de sousa 
feitosa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

32294 Ana beatriz martins 
soares 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

24700 ana zelia barbosa dos 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. (não apresenta matrícula no período e 
ano vigente) 

RECURSO INDEFERIDO 
Por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

25226 Ana vitoria sousa aguiar Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFRIDO 
Por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32372 NAYRA CAROLINE DA 
SILVA SANTANA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26444 GUILHERME WILLIAM 
CRUZ DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29393 LEONARDO BANDEIRA 
SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27584 Luana soares pereira 
espirito santo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26641 kassandra karen do 
nascimento costa 

Estudante desclassificado por não apresentar seis 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26524 Rayara vitória de sousa 
oliveira santos 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

28952 evanilson viana 
magalhães 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24678 Lilian Steffany sousa 
lima 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

28737 amanda thays alves 
mendes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C.Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25459 CLEITON VELOSO SILVA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

28385 ranylson nunes cruz Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

32350 Giovanna morais de 
jesus 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33001 marcus vinicius 
medeiros de andrade 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31828 Mireane Rosa santos Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude 
do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24181 Layla thais da silva 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30319 maria eduarda cabral 
da silva 

 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso de pós-graduação e não de graduação, não cumprindo 
desta forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32342 Claudiane do 
Nascimento rocha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31910 IGOR BARBOSA DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32702 Josias Pereira 
Guimaraes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

30285 Fernanda da costa de 
Oliveira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. Estudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 Desclassificado 

28344 alciene reis pereira Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29095 tatiane rios de sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C 

Desclassificado 

30217 josilene dos santos 
sousa 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24177 ANA BEATRIZ DA COSTA 
ALMEIDA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30621 Francisco Ivo de Sousa 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32123 LARISSA FERNANDES 
DA sILVA OLIVEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

27748 Alyson juan gomes dos 
santoS 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31045 Mariana Almeida de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25540 MATHEUS DO 
NASCIMENTO 
ALMEIDA 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24784 Abisai Carvalho 
Nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022 item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante não apresentou 
nenhum documento 
comprobatório. não apresentar 
os seis comprovante de 
residência dos últimos seis 
meses, conforme estabelecido 
em edital SEEJUV 01/2022 item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32695 isis ferreira da silva  Indeferido, O estudante foi 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32745 LAIS FERREIRA DA SILVA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. A 
quilometragem é equivalente 
mas o estudante foi 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 

Desclassificado 



 
 
 

   estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 

29448 Ana Lainny rodrigues 
Lima 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30185 jaiane silva lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

27842 deoclecio dtacylon 
araujo da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

32714 igor de oliveira 
gonçalves 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G.Estudante desclassificado por não apresentar 6 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27766 Ana kessya lima sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

 Desclassificado 



 
 
 

25386 Guilherme Alves da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido. 
O candidato não apresentou os 6 
(seis) comprovantes de residência 
exigidos no presente edital 
"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 

29506 Wilcckná gomes silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32571 Amanda Matos dos Reis Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24661 Samara Kelly Mendes 
Borges 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 
frente e verso. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31934 Lais cristina luz castro 
pontes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24340 Emily Jhordânia Lima 
Mendes 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 



 
 
 

25957 nayane gomes da silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32337 reila ramos da silva Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

31187 João Gabriel Santana da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24669 Dávilla Rawena Araújo 
De Souza Rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24745 Igor Oliveira Soares 
Cruz 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido. Quilometragem é 
equivalente mas o estudante foi 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

33110 carla geisa da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 

Desclassificado 



 
 
 

   mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

 

25846 Natanael Rodrigues 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 

 Desclassificado 

29635 caroline pereira de 
melo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24522 DANILO MOTA 
TEIXEIRA FERNANDES 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Conforme estabelecido em edital, 
o aluno deve anexar a declaração 
comprovante de residência 
assinado a punho pelo 
proprietário(a) da residência, 
disponível em edital SEEJUV n° 
01/2022 Item 3, alínea E (anexo 
I). Os dados informados no ato de 
inscrições estão divergentes, 
observa-se que no campo 
instituição, o prezado candidato 
colocou a cidade que reside. 

Desclassificado 

24450 Gustavo Espyndola 
Mendes Borges 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso indeferido. 
Candidato não inseriu nenhum 
documento que julgasse estar 
incorreto o motivo da sua 
desclassificação no Programa 
"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 



 
 
 

33231 Elmo Macedo da Silva 
Junior 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29024 joão victor paiva vieira Estudante desclassificado por de não apresentar histórico acadêmico disponibilizado pelo 
estabelecimento de ensino superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 3 - 3.2 
alínea G.Estudante desclassificado por não apresentar os seis comprovantes de residência dos 
últimos seis meses, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

26144 Anna Clara Pereira da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.Estudante desclassificado por 
não apresentar comprovante de matrícula conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

24959 christian moura de 
oliveira junior 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 

 Desclassificado 

29191 Stefany Da Costa Leite Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

25275 Matheus de Amar 
Santos Freitas Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32427 MIGUEL LUCAS DA 
SILVA VENTURA 

- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 
01/2022. 

 Desclassificado 



25435 antonio cleiton barros 
pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24447 Anna Éllen Linhares 
Lima 

RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de residência dos últimos seis 
meses conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32642 Marina nunes da paz Estudante desclassificado por não apresentar os 06 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30058 andreyna carla da silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29702 micael de sousa dos 
santos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

24480 samea dos santos 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

25632 pedro henriky trindade 
costa da silva 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

29952 karlyne francisca 
oliveira ribeiro mendes 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32180 Francisca cristina luz 
castro 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de veracidade devidamente assinado. E 
por não apresentar os seis comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme edital 
SEEJUV 2022.1 

Desclassificado 

29038 francisca dos santos 
maciel dos anjos silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

 coelho item 3 – 3.2, alínea C;   

25966 emanuele silva costa Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

25755 MARIA ANTÔNIA 
GOMES DA SILVA 

Estudante estuda no mesmo local que reside.  Desclassificado 

27970 Naira Caroline Pimenta 
dos Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25812 Elissandra oliveira da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24442 TACIO GUILHERME 
SANTOS SILVA 

apresentou poucos comprovantes de residência  Desclassificado 

24150 sara DE JESUS DUTRA 
ALVES 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

29182 celly fernanda silva da 
cruz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29423 Mikely Pereira Lago RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33007 kauana da silva aguiar Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

28933 Thiago Menezes 
Barbosa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32076 Benedita emanuely da 
cruz araÚjo 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24624 valéria da silva 
nogueira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

25416 Alana sany mendes 
alves 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

30090 Alessandra dos santos 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28508 Iury deys silva ferreira Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29991 ANA KEYLA DA SILVA 
PALHARES 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

INDEFERIDO - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

27892 ivana carolinne silva 
vieira 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 

 Desclassificado 



 
 
 

  de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

24577 francisco eduardo 
santos da silva 

 RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29633 Dainara farias viana Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24176 CONCEIÇÃO DE MARIA 
FERREIRA COSTA 

Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

Estudante desclassificado em 
virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de 
graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

24632 Francisca leticia 
azevedo da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32391 DANIELE MUNIZ DOS 
REIS 

Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso de pós-graduação e não de graduação, não cumprindo 
desta forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32848 Thalya RYCHELLY Silva 
Nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C; 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 

Desclassificado 



 
 
 

   conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 

29279 PEDRO HENRYQUE 
BARBOSA SILVA 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

30032 Mychely oliveira da 
silva 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude da impossibilidade de 
analisar documentos. 

 Desclassificado 

29010 Carlos Eduardo Silveira 
uchoa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de não anexar o 
declaração comprovante de 
residência assinado pelo 
proprietário(a) da residência, 
conforme estabelecido em edital 
SEEJUV N° 01/2022, Anexo I. 
Documento de identidade 
enviado incompleto, a identidade 
dever ser anexada frente e verso, 
conforme previsto em edital 
SEEJUV N° 01/2022 item 3, alínea 
B. 

Desclassificado 

32107 Letícia maria paiva cruz Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

26226 giovanna da conceição 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição, conforme estabelecido 
no edital Seejuv 01/2022, item 4 
– 4.1. A candidata não inseriu os 

Desclassificado 



 
 
 

   6 (seis) comprovantes de 
residência exigidos. 

 

28608 Thácila rafisa dos reis 
igreja silva 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

25411 Rafaelly Eryanna 
Barroso Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32213 TACYARA ESTEFANY 
PEREIRA DOS SANTOS 

apresentou poucos comprovantes de residência  Desclassificado 

29263 Eduardo DOS SANTOS 
ALBUQUERQUE 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

26684 JEAN PIErry lopes 
siqueira 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30297 Brenna Matos SOusa Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado por não 
apresentar os seis comprovante 
de residência dos últimos seis 
meses conforme estabelecido em 
edital SEEJUV 01/2022, item 3 – 
3.2, alínea C; 

Desclassificado 

26216 Emmily da costa leite Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022 

  

33044 mariana da silva melo  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24190 Lara Louise Marques 
Araújo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28071 Maria aparecida silva 
moura 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24553 iranir costa da silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28386 mayra cristina da Silva 
rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

28342 Nara sofia silva oliveira Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32266 raquel pontes da silva Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

27929 Elen suelen soares silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de  Desclassificado 



 
 
 

  residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

28397 raissa naiele de lima 
oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28065 Sâmia Karla Bacelar 
Abreu 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

28060 Samila Karoline Bacelar 
Abreu 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

   

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

  

28825 Amanda Livíne costa de 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28826 francisco ronaldo lopes 
da silva 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

27896 Bruna kelly da silva 
machado 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31198 Regilda Maria Pereira 
Bacelar 

Os comprovantes de residência estão em divergência, em 
desacordo aos solicitados no edital. 

 Desclassificado 

25183 francisca wellyce 
coutinho dos reis 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C) Seis (06) 
comprovantes de residência dos 
(últimos seis meses) (conta de 

Desclassificado 



 
 
 

   água, energia 
elétrica, telefonia); 

 

30220 LIVYA MESQUITA 
CHAVES 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30038 Francisca das Chagas da 
Silva Sousa da Silva 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29001 francisco das chagas de 
andrade santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28650 vinicius lima sampaio Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32629 VANDARIA SANTANA 
DA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28955 TEONES DA SILVA 
RODRIGUES 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

30682 Rodrigo torres de sousa Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

32915 LISA GABRIELLY DE 
SOUSA FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24666 Lara Beatriz Assuncao 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29729 raimundo marcio dos 
santos dias 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32791 mirna barroso ferreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26019 Luis filipe rodrigues de 
sá costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

24874 Geovana de araujo 
Xavier 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26434 cryslane ferreira de 
santana lima 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

28763 Jocelia silva santos  

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

26717 melissa coelho de 
santana 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

24769 Kawan Victor de Souza 
Pinheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

28998 ALINE Mikely Lopes 
Dutra 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não constar o nome do 
candidato na declaração (anexo I), assinada a próprio punho 
pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato 
de inscrição, não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, 
do edital Seejuv 01/2022. 

Recurso indeferido a candidata 
não apresentou os 6 
comprovantes de residencia 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

24793 thiago ernesto araujo 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24852 nayara da silva pereira Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO DEFERIDO Desclassificado 

25689 Allycia Queiroz Praseres 
Mendes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

   

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

32461 Mateus de Sousa da 
Silva 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32798 LeoNardo patrick da 
siLva nunes 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24638 felipe grisoste gomes Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E.E por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

29778 Eliene Reis Lima  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30327 Akassio Kawan da Silva 
Costa 

Estudante desclassificado por não apresentar documentação prevista conforme edital SEEJUV 
2022.1 item 3.2 alínea c) Seis (06) comprovantes de residência dos (últimos seis meses) (conta de 

Desclassificado 



 
 
 

  água, energia elétrica, telefonia) e por não apresentar histórico escolar previsto na alínea g) 
Histórico acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino superior e nos casos de quem 
esteja matriculado ainda no primeiro período, comprovante de matrícula nas disciplinas a cursar; 

 

31520 adrian rhyckelm bento 
baima 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28881 MARCOS VINICIUS 
ROCHA DA SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28882 Nayara Kardiely 
Siqueira Reis lima 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28485 barbara de carvalho 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

RECURSO DEFERIDO Desclassificado 

29518 GABRIELA raiane SILVA 
SANTANA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29463 Emily Bianca Reis 
Damasceno 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29073 veronica nunes galvão Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 



 
 
 

30234 Rita de Cássia Santos 
Oliveira 

A candidata não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

27708 Maria Nilda Pereira dos 
Santos Neta 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32401 MAURICIO DE ARAUJO 
GOMES 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, não 
cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. Estudante desclassificado 
por não apresentar documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

24723 daniel da silva portela Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29431 Gleyber Salgado Silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29076 Andressa Karine da 
silva Costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32673 Luciária Da Silva 
Nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

29202 jonathan felipe da silva 
bezerra 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO 
Trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

24156 mirian sousa magalhães Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27713 PAULO Vinicius Nunes 
Sousa 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

32965 norbeth gomes de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33190 herkem guiafazio viana 
lima 

apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

29512 Danivaldo da silva 
cunha 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24626 Maria eduarda da silva 
pinto 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

29308 antonio gustavo lima 
franco 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32653 Nayra uiara siqueira 
Reis lima 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 



 
 
 

28773 Fábio LUÍS Moreira 
LIMA 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 
completo com foto 3x4 conforme item 3 -3.2, alínea a e b do 
edital Seejuv 01/2022; 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1 do edital Seejuv 01/2022, sobre a necessidade de os 
estudantes devem estar matriculados em cursos presenciais. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante não apresentou 
nenhum elemento novo, que 
possa geral a reclassificação. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG 
completo com foto 3x4 conforme 
item 3 -3.2, alínea a e b do edital 
Seejuv 01/2022; Estudante 
desclassificado em virtude de não 
atender o item 2- 2.1 do edital 
Seejuv 01/2022, sobre a 
necessidade de os estudantes 
devem estar matriculados em 
cursos presenciais. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C 

Desclassificado 

32480 Matheus Costa Miranda Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. resposta 

 Desclassificado 



 
 
 

29343 Maria Raimunda Costa 
Silva 

Falha ao carregar documento PDF. RECURSO INDEFERIDO 
Estudante não apresentou o 
histórico acadêmico fornecido 
pela instituição de ensino 
superior, não apresentou os seis 
últimos comprovantes de 
residência, conforme 
estabelecido em item 3-3.2 do 
Edital 

Desclassificado 

24563 Silvane da Silva Ribeiro Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

32235 sara mickely sales silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26555 Francisco dos Santos 
gomes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27732 Amanda Vitória de 
Sousa Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32085 João Victor Pessoa 
Brandão 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 

Desclassificado 



 
 
 

   em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 

26657 Paulo Henrique Lima Da 
Silva 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

28920 JESUS PIRES DE SOUSA 
PASSOS 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32835 Jayane Vitória Reis de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31666 Sabrina Oliveira 
Marinho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

30522 Celiane pereira abreu Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30012 anatália gatinho Silva 
alves 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C 

Desclassificado 

29806 Thayse Pinheiro 
monteiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24250 Matheus Felipe reis 
ferreIra 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32795 Ana paula Fonseca 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

25026 thatylla hemille silva 
sousa 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30077 adélia vitória alves de 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de 
inscrição, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022, item 3 – 3.1, alínea H: Declaração 
firmada *pelo estudante* acerca da veracidade das informações prestadas. 

Desclassificado 

30699 FLAVIO DE SALES SILVA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32900 juan leite da silva Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

31771 Antonia Eusilene Viana 
Pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27538 Iago da Costa Figueredo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

24586 Alice Nunes Pereira de 
Abreu 

 RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas 
de viagem., Estudante também 
não apresentou histórico 
acadêmico fornecido pela 
instituição de ensino. 

Desclassificado 



 
 
 

31212 Adriele de Araújo 
Pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
residência a próprio punho pelo *titular do comprovante de 
residência*, conforme estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, 
item 3 -3.2, alínea E. 

 Desclassificado 

28438 wilame almeida do 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29871 Otávio carlos teixeira 
neto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSOS DEFERIDO Desclassificado 

31195 Janaína dos Santos 
portilho 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

31237 Maria Beatriz Marques 
da Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

31140 JoseCleudes lima 
sampaio 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por de 
não apresentar comprovante de 
matrícula para o periodo vigente, 
a mesma apresentou o histórico 
acadêmico no campo dedicado ao 
comprovante de matrícula. 

Desclassificado 

29910 Victor Henrique 
Marinho de Almeida 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31991 SUZANA MARINHO 
MILHOMEM 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31240 rafaela portilho de 
andrade e silva 

Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C. Não apresentou o 
comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. Assim como, não 
apresentou o histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

29656 Maria de nazare da 
dilva cirquiera 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

27869 pâmila da silva 
milhomem 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 
(Frente). 

 Desclassificado 

32894 Alanna ramos sousa Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29934 JaMes dean sousa de 
almeida filho 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

25458 Joel da Silva sa neto Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar os seis comprovantes 
de residência dos últimos seis 
meses, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C. 

Desclassificado 

27050 mariana miranda da 
silva neta 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

28430 WESLEY PREIRA 
RIBEIRO DA SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32824 Carmem Lúcia da Silva 
Amorim 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29777 Carla Santos Sousa Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

27791 flavia angelica da silva 
almeida 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24290 KARINA LIMA OLIVEIRA Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

28348 ANTONNY MACHADO 
FEITOSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24131 MARCUS MARCELINO 
FARIAS BARROS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

24133 semylle dayana brito 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32027 Érika Cristina Barros da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 

 Desclassificado 



 
 
 

  volta somado superior 5 horas de viagem   

31940 LAILA NOLETO DA SILVA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio -IES- 
domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

30179 sarah de castro frança Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b; os documentos 
apresentados são de outra pessoa.Estudante desclassificado 
por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude da não 
apresentação de documento de 
RG (FRENTE) 

Desclassificado 

31711 Vitor araujo dos Reis O trajeto é inferior ao proposto do edital. O candidato também 
apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32202 RUTH CRISLANE SILVA 
DE JESUS 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

30849 Paolla kauanna de 
castro silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32199 mirely cristina silva 
costa 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

 Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

28403 Francisco Wellington 
viana de sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32470 ayra dos santos viana Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31006 Gilean lira soares Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25561 Ane karoliny da Silva 
sudário 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28598 daniele da costa de 
queiroz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

24513 Glaucia Emanuelly 
Morais Sousa 

Estudante desclassificado por não apresenta histórico escolar 
conforme estabelecido em edital, o mesmo apresentou 
histórico de ensino fundamental; 
Não apresentou os 6 últimos comprovantes de residência 
conforme estabelecido no 2 dos edital 
Não apresentou o documento de RG 

 Desclassificado 

25178 caio guilherme ferreira 
bezerra 

Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital item 3-3.2, alínea 
C. 

 Desclassificado 

32867 Bianca ferreira 
rebouças 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28899 Gesiel torres de lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

33263 Emanuela Oliveira da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

ECURSO INDEFERIDO 
A CANDIDATA APRESENTA 

DIVERGÊNCIA NAS 
INFORMAÇÕES, APESAR DE 
ANEXAR COMPROVANTES DE 
RESIDÊNCIA DA CIDADE 
GRAJAÚ/MA, ALEGA QUE MORA 
NA CIDADE DE JOÃO LISBOA/MA. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24441 Iasmim Gabriele de 
Oliveira Caldas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24469 Dávila da Silva Santos Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 



 
 
 

32007 Sabryna dos santos 
Abreu 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27195 KARINA DA SILVA 
SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

33102 yorlanni paula souza 
campos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30564 Deyse Coelho Brandão Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33038 maria raimunda de 
sousa silva 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29596 Wesley moura lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

29907 maria de lurde sousa 
lima barros 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

29197 Paula Adriana Alves 
Bezerra 

o km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31424 Isaac Niwton Correia 
avelar 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

28715 IRIS CRISTIAN SILVA 
SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

28863 aline cristina dos santos 
dias 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

31510 Alex matos rabelo Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26049 maysa bethania silva 
ribeiro 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29914 Steylle abreu 
Massarona 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

28778 cleilson da silva correia Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33192 Dalberth Eduardo 
Cardoso dos Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

29969 Walter Marques Pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

26619 rodolfo lavoisier abreu 
da silva 

Não apresentou comprovantes de residência. RECURSO INDEFERIDO 
Estudante não apresentou 
comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital 
item 3-3.2 alínea C 

Desclassificado 

29989 layla eduarda ramos 
moraes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30009 Yanca Gabriela pessoa 
cavalcante 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

Desclassificado 



 
 
 

   alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG 
(FRENTE) . 

 

30861 Janete de Brito Sousa  
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32579 Paulo Henrique Silva 
Licar 

A declaração de residência diz que o candidato mora em São 
Luís. 

 Desclassificado 

25457 Joana Natália Alves de 
Souza 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30037 RAISSA DA SILVA 
SOARES 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30047 vitoria da silva araujo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28241 José Henrique dos 
Santos Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32815 Eunilde Andressa 
Rodrigues dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 

Desclassificado 



 
 
 

   – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

33203 Anna Maria Fonseca 
Roma 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28477 Laura Silva Negreiros Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31857 Eduarda soares Da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32054 ANTONIO WELLINGTON 
OLIVEIRA SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32443 Alane vitória costa de 
oliveira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32023 ANNA MARTA SILVA 
VIANA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33017 MÁRIO SILVA DE 
LUCENA 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante 
desclassificado por não apresentar documento de RG. 

Desclassificado 

29290 Iara MARTINS 
SANTANA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32365 Francilene de Jesus Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31662 Geovana Andressa 
Mendes de Sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

32078 linda sarah bandeira 
medeiros 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31332 Rodrigo Araujo Souza Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; 
não apresentou comprovantes de residência. 

Recurso indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

33259 Paulo Ricardo silva O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

32830 jarleane Souza militão Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32905 LUDSON LIMA 
BANDEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25941 GEISE CARVALHO 
SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 

 Desclassificado 



 
 
 

  edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H.   

33139 Luiz Felipe Silva Pereira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31945 Ludymilla silva 
rodrigues 

- Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
- Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26523 Andressa valéria Santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31016 Thalita DE ALCÂNTARA 
SOUZA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27197 ISABEL HOLANDA DE 
SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32050 Kethelyn da Silva Sodré Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30975 Adriely de abreu silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32228 Sabrina Calisto da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32204 Geovana Liandro de 
sousa 

 Indeferido, pois não cumpre os 
requisitos do programa que são: 
Estude em cidade diferente 
daquela em que é domiciliado; 
Seu deslocamento diário no 
trajeto domicílio - IES domicílio 
(ida e volta) não seja inferior a 
100 km (quilômetros); 

Desclassificado 

30884 THALYNE MARIANE DA 
SILVA SANTANA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33251 Maria lais de sousa 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

30448 Paulina almeida 
rodrigues 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

29529 PATRiCIa AQUINO 
ALVES DA SILVA 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

32338 Kary Eduarda da Silva 
Sodré 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33255 Bruna Silva de Queiroz Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

26371 Irani vitória de souza 
morais 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência atualizado conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 

 Desclassificado 



 
 
 

  declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

  

30278 Emanuela timbira Da 
Cruz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30048 samia beatriz neves 
caldas 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

25670 Walter Bernardino 
Chaves Neto 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30280 eunice de sena torres Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26965 Andresa Fernanda 
Muniz Pires 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25859 Kassia fernanda dos 
santos castelo branco 
moreno 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do comprovante de 
residência apresentado no ato de inscrição, não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do 
edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 



 
 
 

26622 wanessa cristina coelho 
viana 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Para receber o beneficio são 
necessários os documentos 
solicitados. 

Desclassificado 

32439 FLAVIO MENDES 
BEZERRA NETO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

32286 Julianna Conceição 
Moraes 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24509 wesle reinan marques 
reis 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

29644 Diana dos Santos 
Ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29319 Michael maylon Da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32205 Scarlleth Patricia 
salomão da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28896 Lucas trindade dos 
Santos Costa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29352 Erica Dayane de Sousa 
ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27724 elijania da conceição 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDOO 
comprovante apresentando estar 
em nome de terceiro, o 
estudante não apresentou 
declaração conforme 
estabeçecido em item 3-3.2 
alinea E 

Desclassificado 

29601 Carla Vitória de Lemos 
Viana 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28425 thays cristina silva 
sampaio 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26976 Carlos Jean Costa Diniz Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27960 glenda alicy bandeira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 de carvalho – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

29287 LUANA FERREIRA 
NASCIMENTO 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28313 luma silva monteiro Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29051 Ádyla Mayan de lima 
freitas de araujo 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Não 
apresentar os seis últimos comprovantes de residência, conforme estabelecido em edital item 3-3.2 
alínea C 

Desclassificado 

29149 Maiara cristina silva da 
costa 

1- Estudante desclassificado por não apresentar 6 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
2- Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31641 ISADORA DONADEL 
MORAIS 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32087 izabella lustosa da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27564 larissa lauana borges 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28061 vilmara lau brito RECURSO INDEFERIDO 
Recurso Indeferido. Estudante desclassificado por não 

 Desclassificado 



 
 
 

  apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

  

29510 GABEYELLE MARIA 
DONADEL MORAIS 

A candidata foi desclassificada por não apresentar histórico acadêmico fornecido pela instituição de 
ensino superior, comprovante de matricula e os 6 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital. 

Desclassificado 

27889 Yana Bruna da Silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32373 Bianca Sabrina 
Rodrigues Douro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27803 AndRessa lays carValho 
santos 

Não vieram os documentos em anexos  Desclassificado 

27334 juan vitor matos 
macedo 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

27856 SILMAR RAMOS DE 
JESUS JUNIOR 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29050 Daniele Moreira freire Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 



 
 
 

33188 Maria Lucelia de Sousa 
Carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32279 Ruan Carlos Araujo 
carneiro 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

32451 Kamila freire lima Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1, alínea A, do edital Seejuv 01/2022, seja matriculado em 
cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições 
de Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no 
Maranhão. 

 Desclassificado 

27812 Emerson Costa Da Silva Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b 

 Desclassificado 

28728 JHONATA PEREIRA 
RODRIGUES 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 



 
 
 

29673 milena pereira de sousa RECURSO INDEFERIDO - Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; - 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

27594 ESHYLA HAYRA 
OLIVEIRA DE QUEIROZ 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

25388 GENILSON OLIVEIRA 
RODRIGUES 

 Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

27942 Víctor Santos de 
Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28710 Clarice Fernandes 
chaves neta 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 



 
 
 

30094 João Alves de oliveira 
neto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição e, em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio não 
configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

32955 Julia maria silva de 
souza 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28452 Antonia beatriz de 
sousa sales 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28789 àlvaro ryan da silva 
soares 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

28453 sabrina silva oliveira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24302 catarina de Sousa 
Oliveira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29199 Kevilly Nascimento 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

28747 Lucas Santos Sampaio Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32145 Kauã Cardoso Soares Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

29825 sthefany do espirito 
saNTO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33034 Mayrla Dos Santos De 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE); Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 

Desclassificado 



 
 
 

  veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, 
alínea H. 

 

27944 claudio wueila de sousa 
almeida 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27969 crislany de almeida 
sousa 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 

 Desclassificado 

31109 eVA VICTOria feitosa 
rosendo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31037 Sildevania da Silva 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25044 vitor gomes dantas do 
nascimento 

O trajeto está em desacordo ao proposto para aulas 
presenciais.. O candidato também apresentou poucos 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

28178 Bruna Oliveira Silva  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea 

Resposta do Recurso: Estudante 
desclassificado conforme 
estabelecido em edital, o Anexo II 
deve ser assinado a punho. 
Conforme estabelecido item 3 
SEEJUV n° 01/2022. Estudante 
desclassificado por não anexar 
declaração de comprovante de 
residência assinado a punho pelo 
proprietário(a) da residência, 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 alínea E. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar os seis últimos 
comprovantes de residência, 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 alínea C. 

Desclassificado 



 
 
 

30947 lucas barros cunha Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

29491 Lucas de Lima andrade Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

31099 Gleiciane França de 
Jesus 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29228 TAIS ALMEIDA DE 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32189 Giovana do nascimento 
arruda 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30283 Denise Franklin de 
Souza 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

25413 Jennifer krisney ferreira 
lima 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

29731 ANA CARLA DA SILVA 
LIMA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

31887 FRANCISCA PEREIRA DO 
VALE SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29520 RAQUEL brito da silva  
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

29234 ANTONIO ELIAS DE 
PAULA VERISSIMO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32778 Natalia Brito FrEitas Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 

 Desclassificado 

30098 Paulo henrique de 
andrade oliveira 

 
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

27516 RODRIGO DE AGUIAR 
SANTOS BATISTA 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

29482 Maria Tamara Vieira 
Lima 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29211 Jéssica Silva franco Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 



 
 
 

29705 Josielma Oliveira da 
Silva lima 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 

 Desclassificado 

32458 Maria Karollayne 
ferreira neres 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30837 Ana paula costa silva Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

RECURSO INDEFERIDO 
Por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. 

Desclassificado 

27669 José Elias Santiago Lima Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29276 Gediane Reis da silva Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24634 rAI LIMA DA SILVA Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G; 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C;   

28584 Jardel Cordeiro Pedrosa Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25221 savana da conceição 
silva 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29461 maria laizy RODRIGUES 
da costa silva 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28031 mikael costa cavalcante Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

24814 ramona bispo sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29249 Ana Paula de Sá Pereira Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30369 Fabrine stefani pereira 
do nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C;   

29400 Aurenice Andrade de 
Morais Duarte 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

28803 Ana Clara Silva Costa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

 Desclassificado 

29098 Hugo deleon da silva 
cunha 

não apresentou comprovante de residência.  Desclassificado 

31704 João Lucas xavier 
azevedo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32387 Pâmela Stéphanie 
Almeida Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 



 
 
 

27470 Mellksedelc Araujo - Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

24207 gustavo do 
nASCIMENTO ROSA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

25274 Tales pinhero ramos Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28766 Fernando Alves da Silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24571 Fran layne silva oliveira Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Indeferido, pois o estudante foi 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não 
apresentar no anexo a parte da 

Desclassificado 



 
 
 

   frente do RG.  

28852 Karolainy da silva 
moraes 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 2.1, alínea A, do edital Seejuv 
01/2022, seja matriculado em cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições de 
Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no Maranhão; Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovantes de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 
3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

32670 Geiza maria carValho 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 

studante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32490 Rejane Ádrya Monteiro 
Vieira 

A candidata não apresentou documento de identificação com 
seu nome, nem foto. 

 Desclassificado 

25424 João batista da costa 
nazaré 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 2.1, alínea A, do edital Seejuv 
01/2022, seja matriculado em cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições de 
Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no Maranhão. 

Desclassificado 

30694 maria alice de sousa 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30366 THALITA RODRIGUES 
SOUSA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 



 
 
 

32094 Lunna Dávyda da Silva 
Freitas 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

33218 Thaina Rodrigues sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26415 Eva Maria pinto 
Barbosa 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31315 ANA LÍDIA TOMÉ SILVA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Indeferido - a distância do trajeto 
dificulta para com as aulas 
presenciais. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

32188 francisco ruan pessoa 
lima 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26115 Raylan Moita Carvalho Não apresentou documento com foto. Recurso indeferido. 
Candidato não atendeu aos 
requisitos de documento pessoal 
- CPF e RG -exigidos no edital 
"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 



 
 
 

32776 fRANCISCO DA sILVA 
cARVALHO 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32661 Alana Lemos de Sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26518 JOSE MARIA DE 
OLIVEIRA ALVES 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C 

 Desclassificado 

25000 Gabriel OliveirA lIMA Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

INDEFERIDO- Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E 
em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 - 
3.1, alínea C. 

Desclassificado 

26418 Layane Cristina Lima 
Nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

33003 Amanda lemos de 
sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28288 Fabiana da Rocha 
Chaves 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

 Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 

  

29759 Sarah do Nascimento 
Batista 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25262 Josiel CIRQUEIRA dos 
Santos 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28910 KarEn Lorrany Pereira 
vieira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. Por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residencia. 

Desclassificado 

30016 DANILO NUNES SILVA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32102 Anderson silva Costa  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30724 bruno sousa de França Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30371 Fátima REISONETE 
Santos SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

25586 ana carolina de souza 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25138 Dinah da silva campos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30332 Francisca Clara Sales 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25298 marcia williane dos 
santos sousa 

Estudante desclassificado em virtude do curso ser na 
modalidade EAD (Educação a Distância), não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 04/2018. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 

 Desclassificado 

31068 Naudiane Azevedo 
Gomes 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 



 
 
 

25266 melrilly willianne rocha 
dos santos duarte 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

32073 Taynara da Silva Sousa Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32834 renata araujo de sousa Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

29840 victor manoel sousa 
mendes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

32934 Roberta Araújo de 
Sousa 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

30121 Maiane Ferreira Silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31928 Mayane Caroline 
Bezerra moura 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Há inconsistência nos dados. No 
histórico fornecido pela 
instituição de ensino observa-se 
que a estudante reside na mesa 
cidade onde estuda, sendo asim 
não realizando o translado 
estabelecido em edital 

Desclassificado 



 
 
 

32975 Raisa Yara Silva Farias Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27280 Ruth Loureiro Silva  
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26864 Melissa evilly Colaço 
Araújo 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

30316 jayelle alencar 
assunção 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31221 Adriano morais paz Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26606 mILEYDE SOARES 
AMORIM DOS SANTOS 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

29845 Cleilma araujo cruz Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 

 Desclassificado 



 
 
 

  volta somado superior 5 horas de viagem   

29595 Dâmarys louise fonseca 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31204 Antonio jose araujo 
cruz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

32231 rian lucas mendes 
matos 

O trajeto ultrapassa o tempo de viagem para que o candidato 
possa assistir aula no modo presencial. 

 Desclassificado 

29450 Renato Assunção 
Marques 

O tempo de viagem e o trajeto ultrapassam os turnos para 
estudo presencial. 

 Desclassificado 

31865 Darlane Leal Gomes Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29599 Priscila Lima Brandão Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

27993 Wanessa Raposo Da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29569 adrian luan souza 
gomes 

Por não apresentar seis comprovantes de residência conforme estabelecido em edital SEEJUV 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C;. Não apresentar histórico escolar conforme estabelecido em edital; 
Não apresentar comprovantes de matrícula. 

Desclassificado 

30190 Felipe vieira corrêa Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante 
desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24962 Joyce Loyse Marques 
Amaral 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30287 Laércio Santos 
Constantino Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022,item 2-2.1,alínea E. 

 Desclassificado 



 
 
 

25392 Igor Diogo Dos Santos 
Da Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31867 Fabrycio santos araújo Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25255 thalita vitória medeiros 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32031 Gineton barroso sousa Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

32080 Marcely de Sousa Alves Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, 
item 4 – 4.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital  item 4 – 4.2, alínea F. 

 Desclassificado 

33265 CLARISSA MORAES 
LIMA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33238 lucas fernando lobato 
vieira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32324 IASMIM AMARAL DOS 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

29538 Luan Felipe Santos 
Rabelo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 12/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino conforme 
estabelecido em edital Seejuv 12/2022, item 3 – 3.2, alínea F. 

 Desclassificado 

30195 Ellen cristiny Mendes 
baima 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30321 waltercilio rocha 
goiabeira neto 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, 
alínea E.Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 



 
 
 

30320 Carine Barroso Souza Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32640 kamily regina pereira 
medeiros 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

30120 Ellen priscila pereira 
vitorino 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25316 bruna raquel matos 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso técnico não de graduação, não cumprindo desta forma o 
item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32676 ELIVELTON VIEIRA 
CORREA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
(Os SEIS últimos comprovantes) 

Desclassificado 

29620 leticia mara da costa 
melo 

Estudante desclassificado em virtude do comprovante de 
veracidade não ser assinado pelo responsável legal do 
candidato, conforme estabelecido em edital Seejuv 12/2022 , 
item 3.2, alínea g; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 12/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C (arquivos corrompidos); 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 12/2022. 

  

29233 KEILA FERNANDA DA 
CUNHA MARQUES 

Estudantes desclassificada em virtude de não apresentar os seis 
comprovantes de residências conforme estabelecido em edital, 
Não apresentar histórico escolar fornecido pela instituição de 
ensino. 

 Desclassificado 

31219 SWELEN FRANCINY 
MENDES BAIMA 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de 
inscrição, conforme estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. Estudante desclassificado 
por não apresentar 6 comprovantes de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29901 maurivania frança 
muniz lobato 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Candidato apresentou histórico 
do ensino médio 

Desclassificado 

28790 Nayra Laíze Rocha 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28941 paulo gabriel nunes Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

 silva    

29257 tharlysson luis dos 
santos silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30040 Pedro Vinicius Santos 
Araujo 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

28428 silas de sousa da silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32237 susana calisto da silva Estudante desclassificado por não apresentar os seis comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

27884 Milena batista Gomes Estudantes desclassificado por não apresentar histórico 
fornecido pela instituição de ensino, não apresentar os seis 
últimos comprovantes de residências 

 Desclassificado 

25017 Stherfany Maria cunha 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28155 Emelly maira fernandes 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29650 Kaylanne gomes dos 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26851 Rayssa da Conceição 
Dias 

Não apresentou comprovantes de residência. Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 



 
 
 

24735 Marcely oliveira bringel Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

25149 ANNALICE gabaia de 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24702 Karla cristine castro de 
castro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

RECURSO INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G 

Desclassificado 

25976 Maria laura soares 
paiva 

Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 

 Desclassificado 

24850 tarciana conceição da 
costa 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30284 MARIA GABRIELA DE 
SOUSA SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27793 ruancharles cruz araujo Não apresentou comprovantes de residência. Resposta do Recurso: Recurso Desclassificado 



 
 
 

   Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 

25324 ALANA SABRINA DA 
SILVA SOARES 

 Recurso indeferido: 
Candidata não apresentou 
nenhum comprobatório. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovantes de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

28044 Ana maria marinho 
viaNa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

25346 NELSON BARROS DE 
SOUSA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

26958 débora alves de freitas Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24989 Felix de castro chaves Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24932 JOSEPHE SILVA COSTA  
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32112 Vinicius holanda ribeiro O candidato apresentou poucos comprovantes de residência 
segundo o que pede o edital; o mesmo não apresentou 
comprovante de matrícula. 

 Desclassificado 

29460 breno lucas costa 
barcelar 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição. 

 Desclassificado 

26392 Rivaldo Luiz Deodata 
Ribeiro 

faltou a declaração de residência por parte da proprietária.  Desclassificado 

24764 Rafael de Macedo da 
Silva 

Candidato desclassificado em virtude do curso ser na 
modalidade semipresencial, não cumprindo desta forma o item 
2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. Não apresentou o 
comprovante de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C. 

Recurso indeferido. 
O candidato não se enquadra aos 
requisitos exigidos no edital 
"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 

27284 TAILSON CHAVES DE 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domiciliar, 
domicilio ser inferior a 100 km somado ida e volta 

 Desclassificado 



 
 
 

24686 aliny manuelly pessoa 
nascimento mendes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24958 willian lino chaves Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. Sentimos muito, é 
necessário anexar os documentos 
corretamente. 

Desclassificado 

25476 joana dark silva souza Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

25477 maria clara arruda lima Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29402 Francisca elizethe da 
Silva Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24922 Layra Vitória Marques 
de Lima 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32072 Tarcisio melo de 
almeida 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

24691 Marcos Vinicius Costa 
Albuquerque 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29265 anailda alves de oliveira Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; (FALTARAM O RESTANTE DOS 
COMPROVANTES) 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24724 ernandes de frança 
silva 

RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de residência dos últimos seis 
meses conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

24308 rêvilane dos santos 
sousa 

Não apresentou comprovantes de residência. Recurso indeferido. 
Candidata não inseriu os 6 (seis) 
comprovantes de residência 
exigidos no edital. 

Desclassificado 



 
 
 

25946 ANTONY ALECSANDER 
CASTRO SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29159 mARIA JEYZA LIMA 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24827 ludmila lino chaves Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

26278 Mylenna soares sIlva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27051 maria vitoria gomes 
castro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24868 júlia fabricya lima Estudante desclassificado por não apresentar os seis comprovantes de residência dos últimos seis 
meses, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por de não apresentar histórico acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de 
ensino superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 3 - 3.2 alínea G. 

Desclassificado 

29354 BIANCA LIMA FERREIRA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30024 Kaylanne Silva Castro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

27787 Ingrid vida Silva bezerra Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30375 Lucas Pereira Corrêa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32171 Thamires Silva Carvalho Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29345 Ana Larissa Frazão Rêgo Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32632 Natalia bianca Ferreira 
Costa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF 

 Desclassificado 

31313 Karla Graziella Silva da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25064 Victor coelho da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31160 Sabrina Buás de 
Amorim 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28732 kézia layse silva Moura Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26970 MARCOS VINICIUS 
FERREIRA CUNHA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32531 Thiego andrey ribeiro 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28663 Ana Vitória Amorim dos 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 

 Desclassificado 



 
 
 

  acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

28120 Andressa VALERIA 
SILVA costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

32517 DAISE CAVALCANTE SA 
BEZERRA 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31605 vanessa assunção 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24240 rayssa santos da 
conceição 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

32025 mayara lerte carvalho Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30601 kelyane da costa silva 
menezes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28436 Thalisson lima silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

30804 Amanda Cristina 
Machado da Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27278 Felipe Garcia Barbosa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29470 vinicius andre ferreira 
pinheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29685 ludmilla de jesus de 
padua 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31832 alicia de mesquita costa  RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 



 
 
 

27264 raul vitor coelho freitas O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25231 Kessya Kerllen Guterres 
Garcia 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29590 rodrigo das neves 
ramos 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude não 
fazer o percurso diário de 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

Desclassificado 

30477 Ana Carolina da Silva 
vivas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27987 Ariadna maia santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32472 Alcenir Do Nascimento 
De Matos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30612 LIDIA RAYANE 
RODRIGUES 
GRANGEIRO 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 



 
 
 

26735 nayara rabelo morais 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25434 Jayna Kessilea Dias da 
Conceição 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

25877 Leilane Nathalia Vilaça 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28595 THAÍLA dos Santos Lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31381 andressa de sousa 
almeida 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

32757 Nayara Cassiane 
MORAES SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31010 vIctor roberth gomes 
said 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25823 Lharyssa thayanne 
Pereira da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

28116 Maria Victória Cardoso 
Ferreira 

RECURSO INDEFERIDO RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24388 Aliane lins miranda Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

31703 Vanessa mota moRaes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26804 MIRYAN KAROLINE 
MARTINS CHAGAS 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26241 Maria aparecida 
martins de santana 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26236 fabiana santos souza Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante não apresentou 
nenhum elemento novo. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 

Desclassificado 



 
 
 

  edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 

33060 Andressa da Silva e 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31930 larissa thais de ARAÚJO 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 

 Desclassificado 

24137 Maria Carolina Caldas 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28424 liliane rocha 
albuquerque 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

24676 Elissamya carolinne 
Moreira dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31275 Márcio Luis Chagas 
Mendes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital seejuv 04/2018, item 3 -3.1, alínea C. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, item 4 – 4.2, 
alínea C; 
Não apresentar comprovante de matrícula conforme 
estabelecido em edital Seejuv 04/2018, item 4 – 4.2, alínea G. 

 Desclassificado 

25018 Amanda Martins Correa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26979 Joyce Silva do 
Nascimento 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24188 Ana Caroline da Silva 
lima 

RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

30342 Rian Valério Botelho Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o  Desclassificado 



 
 
 

 Castro candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

  

32674 taciane silva menezes apresentou poucos comprovantes de residência  Desclassificado 

27201 debora cristina santos 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29498 Naylla Cristina Oliveira 
Pinho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27799 Thayane matos Silva de 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32426 Matheus Vinicius 
Martins Chagas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

27399 Gustavo Santos de 
Sousa 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26825 VICTORIA KAROLINE 
SANTOS SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

27674 Sara Cristina Silva 
Vasconcelos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26573 bruno da silva santos Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33090 raylson de jesus pereira 
barros 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31970 Allana julia frança 
nogueira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25874 alison Raimundo Sousa 
Cunha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagemEstudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 Desclassificado 

24651 Marcyleia Fenanda 
ferreira silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32383 Carlos Leandro da Luz 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31538 Gabrielly vitória reis 
viana 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; E por não apresentar histórico acadêmico, fornecido 
por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.  

27145 ana beatriz dos santos 
da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25302 Lucas silva diniz Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30561 manassés sousa santos Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30193 João Victor do 
nascimento melo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 

 Desclassificado 

26390 Joyce samilLe diniz de 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27981 Ramon Philipe Santos 
de Matos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29624 Ana carla nascimento 
farias 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24518 Gilson Ferreira Melo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29608 Mathaus Lazaro Santos 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27170 Ana Lúcia Machado 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

33153 ERICA Fernanda 
Rodrigues Saminez 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30632 Macksimara Pereira dos 
Reis 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1 do edital Seejuv 01/2022, sobre a necessidade de os 
estudantes devem estar matriculados em cursos presenciais. 

 Desclassificado 

24708 ESTHEVÃO Menezes 
Penha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

29252 Marya Eduarda dos 
Santos Barbosa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32937 valéria ribeiro de 
oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.,Estudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de residência na ordem correta conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; , 

Desclassificado 

25197 Walquiria raposo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26135 Jennifer Cristina Alves 
Moura 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30881 poliana de jesus 
amorim soares 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26414 GIRLENE PEREIRA DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 

Desclassificado 



 
 
 

   01/2022, item 2 -2.1, alínea D.  

28867 MARIANA MANGUEIRA 
LIMA DE SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26167 Maarcos Rafael de 
sousa amorim 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26185 Tharsylla Martins de 
Almeida 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31041 viviane da Silva soares Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude 
do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

29617 Laudiná Fonseca Sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27647 Luzia da conceição 
miranda 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31014 ANNE GLÁUCY FREITAS 
FONSECA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32304 Paulo Roberto Melo 
santos 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 



 
 
 

31885 Taynara Silva Marques Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagemEstudante 
desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32340 SAMUEL DA SILVA 
MATOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31301 LARYSSA DO 
NASCIMENTO SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28890 Gabriel Estevão Nunes 
Pereira 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28993 Geovana Carneiro 
Araújo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29380 Cainã Silva Martins Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio-IES- 
domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3-3.1 alínea C. 
Não atender o item 2-2.1 do edital sobre a necessidade de os 
estudantes devem estar matriculados em cursos presenciais. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 4-4.2, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31777 Samara Alycia sousa da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 

RG Frente e Verso. 
 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG 
Frente e Verso. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

29080 ELAYNNE DOURADO 
DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30927 bruno rafael coelho 
serra 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

31374 Alice MARIA PINTO 
PINHEIRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31631 Geovanna maria dias 
maia 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31073 Brenda Geovana Sousa 
dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24281 FABIana mendes gomes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31365 Jéssica Hellen Reis 
Gomes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28702 jaqueline santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25032 Abraão Duarte 
Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2, 
alínea a do edital SEEJUV 02/2022, que estabelece que o 
estudante precisa estar matriculado em um dos IEMAS dos 
editais específicos do IEMA: Unidade Plena Bacabeira/Unidade 
Plena Axixá/Unidade Plena Bacabal/Unidade Plena 
Brejo/Unidade Plena Codó/Unidade Plena Coroatá/Unidade 
Plena Cururupu/Unidade Plena de Matões/Unidade Plena de 
Pindaré - Mirim/Unidade Plena de Santa Inês/Unidade Plena 
Presidente Dutra/Unidade Plena São Vicente Ferrer/Unidade 
Plena Santa Luzia do Paruá/Unidade Plena Santa Vargem 
Grande/Unidade Plena Viana Dom Hamleto de Angelis/Unidade 
Plena de Timon. 

 Desclassificado 

24909 Luiza Gabrielly de Sá 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25450 auriane pires de 
carvalho 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24965 Ingryth Gomes da Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES Indeferido, Estudante Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

 

30811 Mateus viana lemos 
junior 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31502 Yasmim Pereira 
Pinheiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27234 waldylene ribeiro 
mendes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28703 Samara bianca sodre Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33164 ALINE AMELIA DA SILVA 
FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29661 Izadora da Cruz Brito Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C 

 Desclassificado 

31024 Ana paula morais de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

27905 herica ferreira da costa Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

32376 mARIA KAMILLY DE 
JESUS LIMA RIBEIRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b 

 Desclassificado 

24371 Bianca caroline 
damasceno sousa 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24633 francisca aline dos 
santos dias 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28072 FRANCISCA DANIELA 
REIS RODRIGUES SILVA 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32873 elissandro da silva 
feitosa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25465 eglianny werlleny costa 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 



 
 
 

33088 Kevynn lucas brito da 
costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32822 Angra de sousa 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28913 weverton da costa 
damasceno 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28413 debora raiele 
nascimento sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33022 arlan feitosa freitas Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31599 kayra lima ribeiro E 
 
 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29061 Larissa Lima Monteiro Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25086 João Vítor da Silva 
Sousa 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

32992 ana vitória dos santos 
oliveira 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31750 Carlos Antonio lira da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29267 Karla Kauany da Silva 
Aquino 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

28024 Gabrielly Cunha Noleto Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. E por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

INDEFERIDO- Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E 
por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

27926 Wesley Carvalho e 
Lucena 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27928 Raisa da Silva Leal Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

26113 Rosângela oliveira da 
Silva 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

30937 Claudinete Silva Gomes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32701 Sinayra alves de 
Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30379 pamylla cristielle 
macedo de carvalho 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32817 Maria Regina sousa da 
silva 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25928 Taynara pereira gomes Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Número de Matrícula ausente. 

 Desclassificado 

27691 marx frederico bezerra 
gonçalves sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

30364 ousanas wesllen 
macedo da costa 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28643 cindy aionaria lira de 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

30302 Emanuele maria alves 
madeira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

31203 Maxciel Rodrigues de 
Lima 

Ausência de documentos: 1) comprovantes residencial dos 
últimos seis meses; 2) declaração de veracidade e 3) histórico 
escolar. 

 Desclassificado 

30303 Helly karinni silva 
Araujo 

IES se encontra fora do Maranhão e foram apresentados 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32221 Joelma assuncao 
morais 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31241 lailson araujo da silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
redidencia na ordem correta conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022,item 3-2.1,alínea E. 

 Desclassificado 

32826 camila rauena macedo 
da costa 

Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27678 João Pedro Carvalho 
Silva 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32015 Sathya Dellana de 
Freitas sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26857 Jakson barrada Estudante desclassificado por não apresentar os seis  Desclassificado 



 
 
 

 assuncao comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

  

32807 Marilia da silva barbosa Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante desclassificado por não apresentar 
documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

29336 Bruna Paula cardoso 
moura 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31807 João Henrique da silva 
alves 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29842 MALENA VICTORIA DE 
FREITAS SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32645 Marcos Ruan de 
Almada Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28532 nayhara pereira gomes Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30172 Isabel Cristal assUnção 
alves 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26885 EDIVAN SILVA DOS 
SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30374 Naylla Lorena costa 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24434 Rayane Araujo Não apresentou comprovantes de residência. Recurso Indeferido. Estudante Desclassificado 



 
 
 

 Rodrigues  desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 

31482 Lailton de Sousa Rêgo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33146 mayane de oliveira 
almeida 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28352 Marcia coElho ribeiro Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea C. 

 Desclassificado 

27458 helena cristina 
rodrigues diniz 

numero de comprovantes de residência inferior aos exigidos no 
edital e distância interfere no estudo diário. 

 Desclassificado 

27052 Ana cristina de sousa 
alves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29057 Dhione Rodrigues 
Cavalheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

27998 ValeriA paiva da silva Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b 

 Desclassificado 

26754 julyana dhully oliveira 
dos santos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26447 Esther Assis de carvalho Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30068 Maria Beatriz oliveira 
menezes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26810 Brenda fernandes dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário. Conforme 
estabelecido nos itens 2 e 5 
SEEJUV N° 01/2022 

Desclassificado 

29388 Ruth Cleya Pereira de 
Carvalho 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

27631 Ana lauanne silva 
santos ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31994 Jamylson MELO NUNES Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 

Desclassificado 



 
 
 

   um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

 

29980 AIALESSON VINICIUS 
SOUSA LEAL 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem e por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29251 Devyson Thierry Cutrim 
Trindade 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26781 TARSILA BEATRIZ 
ABREU MARTINS 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30247 naiara mota rodrigues Estudante desclassificada em virtude do trajeto domicílio ser 
inferior a 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2-2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29269 Kevilla radmilla Lobato 
dos Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26967 Karen Keuany Cutrim 
Câmara 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

27012 Rian inacio De oliveira Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

 almeida    

27021 danielle rodrigues mota  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31205 Zilneri Coelho Silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.Estudante desclassificado por 
não apresentar declaração de veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 -3.2, alínea H. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. 

Desclassificado 

32985 Tinara Vivian Barbosa 
Ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24780 Marco Aurélio Reis 
Saraiva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28847 natanyelle pereira 
camara 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

30350 Moizane de Fatima 
alves pereira 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29268 cleide lana chaves alves Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

29924 Derek frança ribeiro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29717 Sthefane Loranna Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; E por não apresentar histórico acadêmico, fornecido 
por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. E por não apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

24791 Larissa ribeiro oliveira Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO. A 
estudante foi desclassificada por 
não apresentar os 06 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

33026 suana santos da 
conceicao 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; E por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. E por não apresentar 
histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

24861 alexsandro pereira 
teixiera 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 



 
 
 

29749 Larissa Salazar lisboa  

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24768 Dara dos Santos 
Ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29067 Victoria Aparecida 
Alves Pinzon 

O candidato não apresentou comprovantes de residência. Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

26862 ranny kassia campos 
trindade 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24783 leandro pereira teixeira Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1, alínea A, do edital Seejuv 01/2022, seja matriculado em 
cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições 
de Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no 
Maranhão. 

 Desclassificado 

31850 João Pedro de Oliveira 
Lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29775 Emanuel Campelo 
Soares de Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25396 RONIEL GOMES DA 
SILVA 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

24765 STEFANNY NATHALYA Estudante desclassificado em virtude de o curso ser na  Desclassificado 



 
 
 

 SANTOS SILVA modalidade semipresencial, não cumprindo desta forma o item 
2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

  

28801 Anderson Daniel Da 
Silva Viana 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

25028 NILO ANTONIO SOBRAL 
NEGREIROS CARDOSO 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24863 RAINANDA SAFIRA 
NASCIMENTO DELFINO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido. 
A candidata não inseriu os 6 (seis) 
comprovantes de residência 
exigidos neste edital. Houve uma 
repetição de documento o que 
implicou na desclassificação da 
candidata. Não estando, assim, 
em conformidade no que exige o 
edital, no item 3-3.2, alínea C; 

Desclassificado 

31066 Francisco Kauan Nunes 
Costa 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1.Estudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E.Estudante desclassificado 
por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição, conforme estabelecido 
no edital Seejuv 01/2022, item 4 
– 4.1. Estudante desclassificado 
por não apresentar comprovante 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 



 
 
 

   Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 

24759 Rafaela suassuna alves 
cintra 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência dos últimos seis meses, 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C. Não apresentou histórico 
acadêmico, fornecido pela instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

30104 Eliêdy sAntana de souza Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24300 Witalo Matheus da 
Silva Austríaco 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29356 Kary Kathleen Lima 
Pereira Rocha 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E; Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G; Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovantes de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

25142 Luanna Stephanny 
Azevedo Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30096 RAIMUNDO FRANCISCO Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF.  Desclassificado 



 
 
 

 DE SOUZA FERREIRA    

29716 Soraya Karem Maia 
Andrade 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30349 LAIZE SANTANA DA 
SILVA 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26912 Hávila rebeca costa de 
freitas 

distancia inferior a exigida no edital  Desclassificado 

25118 Antonia veronica 
salazar rocha 

Estudante desclassificado por impossibilidade de analisar 
documentos. 

 Desclassificado 

31896 joyce rocha moreira Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30590 HADRYAn RIBEIRo 
FERREIRa 

poucos comprovantes de residência e identidade inelegível.  Desclassificado 

29117 Francihélen Silva Sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29479 camila dos santos 
martins mata matos 

Candidata desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25051 Matheus Willian Ramos 
Santos 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

28324 Luany santos cruz Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33075 Eden Richardson 
Meireles Castro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

26194 Maria do Carmo Pereira 
Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE) . 

Desclassificado 

27134 Yasmin Kamile Silva 
viana 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33059 Jheyne costa da paixão  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30224 Daize Pereira Oliveira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30338 Rodrigo de Souza 
Pinheiro 

Não apresentou comprovantes de residência e o tempo de 
viagem ultrapassa o período para turno presencial. 

 Desclassificado 

29302 Karina kellen Silva 
Costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 

Desclassificado 



 
 
 

   – 3.2, alínea C;  

27733 Karla emanuelly raposo 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32208 KEWEN CHRISTIAN 
ALMEIDA SOUZA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29945 Rudiney Pereira Ribeiro  
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

28530 Juliana de jesus moraes 
froz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32146 Rafaela Sousa Martins Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C. Não apresentou 
comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. Não apresentou 
histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino 
superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 
3 – 3.2, alínea G. Assim como, em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31669 Emilly Olinda Canindé 
Silva 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27682 Flávia Mariane Costa 
Monteiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27312 Anna wictoria Sousa 
coqueiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. 
E por não apresentar 
comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

32612 Werleysson Cosme 
Soares Ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30616 Julyane França marques  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24362 Francielma Silva Dias Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24773 mariana de jesus 
moraes froz 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 



 
 
 

32311 alessy kelvin menezes 
moreira 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

33104 Ludmila Melo Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

25414 PEDRO GUSTAVO 
FRAZAO SILVA 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

32124 ANTHONY ANDERSON 
AZEVEDO AIRES 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24659 wesley habson pinheiro 
moraes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24832 Pedro Fernando bastos 
silva 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

33244 elizabeth dos santos 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33234 betânia dos santos 
ferreira 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28208 thaynara de jesus 
martins da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 

Desclassificado 



 
 
 

   não configurar percurso diário, 
Edital Seejuv 01/2022, item 2.1, 
alínea a 

 

29420 Sara Martins Viveiros Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C. 

Desclassificado 

24897 Emilly Ramisse 
Monteiro Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32863 KEULE PIMENTA 
TEIXEIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27414 adria briana sodré 
campos 

Candidata desclassificada em virtude de divergências nas 
informações. Endereço apresentado na IES diverge com os 
submetidos no sistema de inscrição. O endereço informado na 
IES mostra que a candidata estuda e reside em São Luís. 

Recurso indeferido. 
Candidata desclassificada em 
virtude de divergências nas 
informações. Endereço 
apresentado na IES diverge com 
os submetidos no sistema de 
inscrição. O endereço informado 
na IES mostra que a candidata 
estuda e reside em São Luís. 

Desclassificado 

26571 Estefanny Silva Ribeiro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24720 Klicya maria froz 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

27231 SABRINA MARIA 
Pereira de Sousa 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29338 Joalison Lima da Cruz Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28983 Lauana Alves Paulino 
de Almeida 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27459 BRUNO SILVA 
MACHADO 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25617 Vanessa Gomes Sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24795 Stella VAsconcelos 
Jansen Veloso 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

28194 rodrigo de castro da 
costa 

Faltou a declaração de residência por parte do proprietário.  Desclassificado 



 
 
 

25744 joao pedro de araujo 
sousa almeida 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C. 

Desclassificado 

28800 Lurdes de Sousa Pereira Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

26995 angelo macio castro 
pereira filho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29496 Laís Eduarda 
Nascimento de Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24232 Gardiene Martins 
Marques 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFRIDO 
Trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

32382 Maria Carol Marques 
Martins 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

24924 Jaisa Vitória Estudante desclassificado por não apresentar os seis  Desclassificado 



 
 
 

 Nascimento Rodrigues comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

  

30649 Thatiana Maria de 
Sousa dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31895 Ideana Cirqueira Da 
Silva 

 RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G; 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26741 Ellem Regina Diniz 
Cirqueira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32226 Camila Mata de Aguiar Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 2 -2.1, alínea D. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição 
de ensino superior conforme estabelecido em edital item 3 – 
3.2, alínea G. 

  

32408 WANDERSON SOUSA 
COSTA 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

31062 giuliacamila gomes 
fernandes 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30482 Luana Rodrigues Moura Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

33005 MARINA CAVALCANTE 
SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

25290 ANA CLARA MARINHO 
MILHOMEM 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

 Desclassificado 

24422 Marly Cirqueira 
SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24158 renan fernando silva da 
silva 

Segundo pede o edital, o candidato não apresentou foto. Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 



 
 
 

32385 Gabryella Sousa 
Mascena 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso diário de 100 km somado ida e volta, 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. E por não apresentar 
comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. E 
por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

26793 Natasha Oliveira Lima Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31783 Karolláyne Maria 
Miranda Moreira 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G; 

Desclassificado 

31876 Lourrane SOUSA DA 
SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32805 ALESSANDRA da Silva 
Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28118 CALLIANDRA CRISTINA 
MARQUES DE OLIVEIRA 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem. 

Resposta do Recurso: Estudante 
desclassificado por não 
apresentar os seis últimos 
comprovantes de residência, 
conforme estabelecido em edital 
SEEJUV n° 01/2022 item 3 alínea 
C. 

Desclassificado 

24574 Esthefany Oliveira 
Torres 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30128 laiana alves de almeida Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residencia conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022,item 2-3.2,alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32880 Maria Karolina de 
Sousa Bezerra 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição. 

 Desclassificado 

29788 Larissa ribeiro araujo 
marinho 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

29009 Gessia nadiela costa de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26273 Jannaina pereira Lima 
Gonçalves 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33212 Sauramy Gomes de 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

32058 Pablo Rafael Carvalho 
Viana Silva 

Estudantes desclassificado por não apresentar histórico escolar 
fornecido pela instituição de ensino, não apresentar declaração 
de veracidade devidamente assinada 

 Desclassificado 

29603 Sheyla Roberta Santos 
Gomes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29762 Luìs Augusto Ribeiro 
Marques 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
-Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

28971 Sabrina VITORIA DOS 
SANTOS TEIXEIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32150 EDIANE MARTINS 
SAMPAIO 

Estudante desclassificado em virtude de residir em imóvel 
alugado e não apresentar contrato ou recibo mensal de 
pagamento, conforme estabelecido no item – 3.2, alínea d, do 
edital Seejuv 01/2022; 

 Desclassificado 

32457 Diná Cruz Ferreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

26997 Antonio Francisco 
Gomes bezerra 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 

 Desclassificado 

24808 rayla crisley da silva 
borges 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

28583 William kassio de 
oliveira moraes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25537 jeferson matos teixeira  
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO. Pois o 
estudante foi desclassificado por 
não apresentar os 06 
comprovantes de residência dos 
últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

28207 Raquel lima alves  
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32636 BEATRIZ CATARINE 
FRANCO CARVALHO 

 Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar 
declaração de comprovante de 
residência (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
SEEJUV 01/2022. 

Desclassificado 

24364 LURDYMILLA LIMA 
ALVES 

Candidata desclassificada por não apresenta os 6 últimos 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
item 3-3,2 alínea C 

 Desclassificado 

26105 sildilene reis mendonça Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 

 Desclassificado 



 
 
 

  em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C.   

32169 Josuel Carlos Oliveira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33126 Rute andressa de 
ataide silva do 
nascimento 

Não apresentou comprovantes de residência. Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

32364 Ana Cristina Furtado 
Moraes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24628 Flavia Cristina de 
Oliveira Maciel 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25721 valdileia silva pinheiro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31196 Adriana Nascimento 
Brito 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31644 Rayanne Monteiro de 
Oliveira 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

28086 ANA CLAUDIA DA SILVA 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31627 raimara sousa santos Não atendeu nenhum dos critérios.  Desclassificado 

29794 leticia araujo rodrigues Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

30691 FABRICIA ALMEIDA 
TORRES 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27910 Geovana Alves Rocha Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24259 Adriane Mikaely Silva e 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 

 Desclassificado 

24353 maikelle ferreira santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31437 Joelma cunha Teixeira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24891 THUWENNY SANTOS 
GOMES 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27574 Vitória Sousa e Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26258 creuziane ferreira rosa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

 Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.   

31696 Andreina Santos vilar Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Indeferido - Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar declaração de 
veracidade, devidamente 
assinada, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
-3.2, alínea H. 

Desclassificado 

25742 Jesmine Raissa Costa 
Silva Lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25571 barbara da silva 
fernandes 

Estudante desclassificado por não apresentar seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO DEFERIDO Desclassificado 

29678 bruna martins ribeiro Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E.Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea 

 Desclassificado 



 
 
 

25321 gleycivan santos Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24607 Karina Vieira de Govêa  
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29946 danilo martins furtado Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29139 João Victor MENDONCA 
do nasCimento 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

24365 rayana graziela teixeira 
silva 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

25010 GESSICA CARVALHO 
LIMA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

24948 Ana Cecilia Calvet 
Corvelo 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26481 EMERSON DE JESUS 
PEREIRA CAMPOS 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28502 giovanna jansen 
macedo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24889 Jennifer duarte alves  

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28066 LUCAS LIMA SILVA Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31125 cicera bezerra de 
barros 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

27046 jeila samy braga teles Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

29185 CARLLYANNE HELENA 
COSTA TAVARES 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29351 BRENO GLEIDNEY DA 
SILVA PIRES 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24990 Lucas da Conceição 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem 

 Desclassificado 

30602 cecilia bezerra de 
barros 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

24682 Jhulie Fernanda 
Mendes Viana 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31779 Daniela Cristina da 
Costa Pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

28651 josé magno pinheiro 
alves 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C 

 Desclassificado 

25347 DANIEL ARTUR DE 
BRITO ALVES 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C;Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 

 Desclassificado 



 
 
 

  01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.   

30001 Italo Gonçalves da Silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32264 ANA PAULA NUNES Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32256 AYRTON DE JESUS DOS 
SANTOS VERNEQUE 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24555 jacknice da silva simas Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25701 Francynara de Fátima 
Silva Lima 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26960 Whallisson Victor 
Almeida de Sousa 

Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar uma declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

32833 tHalyana moraes silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24524 Yasmim ferreira 
menezes da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C;   

28967 felipe bezerra de barros Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25511 Renan Carlos rego 
Magno 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

29094 frank joseph da silva 
cardoso 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33045 Hugo césar SaNtOs 
pereira 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

28670 lucas sousa carvalho Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

29522 raniery santos diniz Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28371 Kevelyn Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

24867 Arthur Gabriel 
Cantanhede corte 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 

 Desclassificado 



 
 
 

  residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

26927 Suany Gabrielly Barros 
Pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E por não 
apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 
3.2, alínea C; 

Desclassificado 

27833 Eline Dos Santos 
Saraiva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24321 janaina evelyn da luz 
alves 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

33087 Yhago tomaz alexandre Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28351 graziel Nunes De 
Macedo 

Estudantes desclassificada por não apresentar comprovantes de matrícula fornecido pela instituição 
de ensino, não presentar documento de RG, a mesma apresentou apenas o verso do documento, 
não apresentar os seis últimos comprovantes de residências conforme solicitado em edital 

Desclassificado 

28723 itawana Nunes De 
Macedo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31391 anthony da conceição 
Torres 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27175 Carlos Barbosa de 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 

 Desclassificado 



 
 
 

  acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 

  

32679 Kassandra sousa silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

28885 fabio renato almeida 
cunha 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1 do edital Seejuv 01/2022, sobre a necessidade de os 
estudantes devem estar matriculados em cursos presenciais. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27295 jefferson alberto 
menezes rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30314 MAYCON ROGER 
COSTA PENHA 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG (FRENTE). Estudante desclassificado por não apresentar comprovante 
de matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

26023 flavia moranne silva 
araujo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 

Desclassificado 



 
 
 

   em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C;E em virtude de 
não apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 

28186 Ana paula Alves 
Marques 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26288 Talita Ferreira Sodre Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

27085 Athus Rian Ferreira 
Melo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28833 Marcos Fellipe Reis 
Diniz 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, item 4 – 4.2, 
alínea F. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de residência 

RECURSO INDEFERIDO 
studante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 

Desclassificado 



 
 
 

  conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, item 4 – 4.2, 
alínea C; 

estabelecido em edital Seejuv 
04/2018, item 4 – 4.2, alínea F. 
Desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 04/2018, item 4 
– 4.2, alínea C; 

 

32604 ildeny vieira rodrigues Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

29823 Rita de Cássia Costa 
Rodrigues 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

29734 Greyciane Nunes 
Moraes 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29742 Emanuele Silva Costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32926 KARLLA CHRISTINNY 
SILVA ALVES 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO- Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 



 
 
 

32770 lurdiney ferreira braga RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

30653 Brenda layssa silva 
braga 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 
OU CPF COM FOTO; 

 Desclassificado 

28115 larissa suelen amaral 
moraes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27445 Ducinaia Araujo Barros Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29426 Patrick Silva Mendes o km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31427 Angela sofia Silva 
pereira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 



 
 
 

32151 Joana karita lopes 
abreu garcia 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29807 Wilverson Kawan 
Ramos Vieira 

O trajeto é inferior ao estabelecido no edital. O candidato 
também apresentou poucos comprovantes de residência 
conforme pede o edital. 

 Desclassificado 

32251 ALENE NOGUEIRA 
PAVAO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30277 YNES ALVES DE ARAUJO Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29813 JORGE LUIS SILVA 
BARBOSA 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25640 Lucas Rodrigues Vieira Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 



 
 
 

28168 rAFAELA CATARINA 
SANTOS CATARINO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C. Assim como, não 
apresentou declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Desclassificado 

25079 luis gustavo lopes de 
vasconcelos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28903 maria natália de freitas 
aguiar 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26357 Ellen KarolIne machado 
da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25504 José Lucas Pessoa de 
Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E; Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

26458 ALCINARGILA souza 
Pereira 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28284 Andresa dos santos 
Moraes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

24860 LILIANA SOUZA DO 
CARMO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 

 Desclassificado 



 
 
 

  volta somado superior a 5 horas de viagem.   

26816 ANA CLAUDIA ALVES 
FERREIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33029 Yasmin nascimento 
ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31740 SAMARY CRUZ PEREIRA 
duarte 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29248 Jackeline silva aranha Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG.Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

25281 Mariana da Costa silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

26956 Valeria da Macena 
oliveira silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32254 Rafaella Silva Santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem; 

 Desclassificado 

25247 Hemerson Diego Costa 
Santos 

apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

33248 Ana VITÓRIA da costa 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

29304 Thiago Sousa Moreno Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26085 EDNA LORRANE SILVA 
ABREU 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28445 Bianca sara de sena 
brito 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

29350 pedro jeová alves 
dasilva guimarães 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

24882 MARIA EDUARDA 
OLIVEIRA DA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25089 MARIA CRISTINA 
COLINS DA ROCHA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31190 Ananda luizy Souza 
Santos 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 

 Desclassificado 



 
 
 

  Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C;   

29359 Marcos vinicius pereira 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30019 Jhuly mikelly silva a Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

33254 raiza melo lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26861 wanderson castro de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28619 Silverio vinicius lima 
feiTosa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28414 Rodrigo pontes barros O trajeto de viagem ultrapassa o período para o turno 
presencial. O candidato também não apresentou comprovantes 
de residência. 

 Desclassificado 

31972 WALLISON COSTA 
FERREIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.   

25342 thiago de sousa bastos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

33150 Gabryella Oliveira 
Pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; E em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição e, em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um 
percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas de 
viagem. 

INDEFERIDO-Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; E em virtude de 
divergências nas informações 
prestadas no ato de inscrição e, 
em virtude do trajeto domicílio – 
IES – domicílio não configura 
como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 
horas de viagem. 

Desclassificado 

26369 elessandro dutra sousa Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29016 Jorge Luis Garrido da 
Silva 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26284 Thais Serra Neves Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

  mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

30813 Helton Sousa Silva apresentou poucos comprovantes de residência e o tempo de 
viagem ultrapassa o turno para ida e volta do estudante. 

 Desclassificado 

30390 Otavio Lima Pereira RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27934 Keven wylliam dias 
viana 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27492 Luis felipe silva per Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

 Desclassificado 

27972 luiza costa lima Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30372 Gustavo Lima Pereira Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso indeferido. 
Candidato não inseriu nenhum 
documento na área de "recursos" 
que possibilitasse a sua 
reavaliação de comprovação 
documental. 

Desclassificado 

33233 CARLA ELAINE PEREIRA 
VERDE 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 

Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

29349 thamara thyara oliveira 
dutra 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

24352 Inara dos Santos 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1, alínea A, do edital Seejuv 01/2022, seja matriculado em 
cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições 
de Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no 
Maranhão. 

Indeferido, Estudante 
desclassificado em virtude de não 
atender o item 2- 2.1 do edital 
Seejuv 01/2022, sobre a 
necessidade de os estudantes 
devem estar matriculados em 
cursos presenciais diários. 
Estudante desclassificado em 
virtude de o curso ser na 
modalidade semipresencial, não 
cumprindo desta forma o item 2- 
2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

31162 Paulo HENRIQUE silva 
cantanhEde 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

30286 JHONATA DOS ANJOS 
NERES 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO.Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C. 

Desclassificado 

26957 Leandro Silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29153 Jose NATHAN SANTOS Estudante desclassificado por de não apresentar histórico  Desclassificado 



 
 
 

 DUARTE acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

  

25122 Mateus de cassio 
cordeiro sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 
2.1, alínea E. Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 
G. Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG (FRENTE). 

Desclassificado 

32809 Diogo Muniz Mendes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29031 ALINA BEATRICE DE 
CARVALHO CAMELO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C; Por não apresentar os 6 últimos comprovantes de 
residência conforme estabelecido em edital 

Desclassificado 

32627 nycole maria costa 
rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24616 Maydilla kaylanny 
sousa lago 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

30203 Carla vitoria cordeiro 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

Estudante desclassificado por não 
anexar a declaração comprovante 
de residência assinado pelo 
proprietário da residência 
solicitado em edital, SEEJUV N° 
01/2022 anexo I. 

Desclassificado 



 
 
 

29154 Maria Eduarda Martins 
Lima 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27256 Everlyn Sueilla Carvalho 
Castro 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28588 Cidyane Batista dos 
sabtos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

27634 Rosana Lima SILVA Mandou 6 fotos do mesmo comprovante de residência.  Desclassificado 

29158 Carla Grasielle Muniz 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25567 antonia flavia lopes 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29147 weden rafael carvalho Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital.  Desclassificado 



 
 
 

 da costa O candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

  

32406 Railton rosa de 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 
Candidato não inseriu os 6 (seis) 
comprovantes de residência 
exigidos no edital "Cartão 
Transporte Universitário 2022.1" 

Desclassificado 

31001 Kaylaine rodrigues 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29069 Jainara Santos de Jesus Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29150 Carolinne soUsa collins Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 

 Desclassificado 

27248 Hilton Dillan Rodrigues 
Garcia 

IES com ensino no modo EAD. Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude de o curso ser na 
modalidade EAD (Educação a 

Distância), não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

25756 Camilla Santana de 
sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar os 06 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

28221 eduarda de sousa 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25212 carlos henrique santos 
pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28894 Adenilde Maria de 
Matos Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar: comprovante de matrícula atualizado com a 
indicação das disciplinas cursadas no semestre de 2022.1; histórico acadêmico; seis últimos 
comprovantes de residência e comprovante de matrícula, conforme estabelecido em edital SEEJUV 
01/2022 item 2, alínea E, e item 3 - 3.2, alíneas C, E, F, G, H; 

Desclassificado 

29452 ITAllo renan ribeiro da 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26137 camila dos santos Candidata desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 2-2.1, alínea D. 

RECURSO DEFERIDO Desclassificado 

28676 BRENNO LAUNE 
LOPPES 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 
2.1, alínea A, do edital Seejuv 01/2022, seja matriculado em 
cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições 
de Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no 
Maranhão.Estudante desclassificado por não apresentar seis 
comprovante de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29405 Laisa Thielly Cruz 
Soares 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28866 Maria elizonete santos 
Conceição 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30138 ALÍCYA wALESKA liMA 
BATISTA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula, devidamente assinado e datado, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

32479 SUZANNE LIMA 
ALENCAR 

Candidata desclassificada por não apresentar o comprovante 
de matrícula conforme estabelecido em edital 

 Desclassificado 

31879 Lidia maria chaves dos 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

32474 Rayssa sousa da silva A candidata apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

30743 gleicyelen rego lopes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 

 Desclassificado 



 
 
 

  residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

33194 Paulo geovane pestana 
pinheiro 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

32562 diego campos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

30720 Harleson de Jesus 
Ribeiro Silva 

distancia inferior a exigida no edital e poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

26906 MAIARA FERNANDA 
MENDES 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

30365 Kilany Franca de Jesus 
Morais 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30186 Joselma Damiana 
Crovea Pinheiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29114 JHONATAN LUCAS 
AGUIAR COSTA 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

 Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.   

25978 ANA KELLY BARROS 
CAMPOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32160 MATEUS DE JESUS 
CÂMARA LOPES 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28041 Livia Maria Nascimento 
Cunha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30502 CaUe danilo alveS da 
costa ayres 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31615 karoline aguiar da luz Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 



 
 
 

31214 ANDRESSA GOMES DE 
CARVALHO 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1.Estudante 
desclassificado em virtude de ser domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26598 isabella lara rocha 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

29157 Emanuel Gomes de 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27106 adao gomes costa Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 3 – 3.2 alínea C; 

 Desclassificado 

32931 geovana carvalho 
assunção 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32093 Ericelia GONÇALVES 
dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29458 Ana Paula Porto Cruz Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido em virtude de 
não apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

29164 deyvison silva reges Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b. Apresenta somente verso do 
documento. 

 Desclassificado 

24900 Tauany Aquino da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

  

25353 Francisco de Moraes 
Rego Neto 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24896 sharles barbosa dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.v 

Desclassificado 

26311 Maria eduarda dos 
santos de sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem 

Desclassificado 

29889 CAMILA REIS DOS 
SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

32688 Marlânia Vieira Freire Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

32973 maria fernanda vieira 
da costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24465 agna eduarda moreira 
dos santos 

Estudantes desclassificado por não ser residente no estado do 
Maranhão, conforme estabelecido na lei nº 10.691 de 26 de 
setembro de 2017. 

 Desclassificado 

30607 Luina santos serra 
freire 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas 
de viagem. 

Desclassificado 

32621 Simone Pereira Santos Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

30474 MARIA FERNANDA 
SILVA SERRA 

Quilometragem de ida e volta inferior a 100km  Desclassificado 

28752 HUGO MARLON SERRA Não apresentou comprovante de residências.  Desclassificado 

24644 Maria Luiza Soares 
Dominici 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25047 cristielle santos ferreira estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 06/2022, item 3 – 3.2, 
alínea F Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de matrícula conforme estabelecido em edital 
Seejuv 06/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

25862 Eduarda costa gomes Não apresentou comprovante de residência e histórico escolar 
conforme edital. 

 Desclassificado 

25038 crislanne santos 
ferreira 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 06/2022, item 3 – 3.2, 
alínea F. 

 Desclassificado 

30119 ARTHUR PEREIRA 
COSTA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

29392 ana rayllane fiares de 
brito 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022.Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24487 Robson Milhomem de 
Morais Cruz 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

33084 ThaÍs mélo barrôso Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29811 marcilene martins da 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, item 4 – 4.2, 
alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, 
item 4 – 4.2, alínea G. 

 Desclassificado 

31216 Leticia FRANca da Silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30039 LEANDRO DA SILVA Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes  Desclassificado 



 
 
 

 REIS de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

27182 maurivone martins da 
silva 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31200 Viviane Silva Reis Estudante desclassificado por não apresentar os 06 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29893 Nathalia Aguiar Santos 
Neres 

Estudante desclassificado em virtude de não constar o nome do 
candidato na declaração (anexo I), assinada a próprio punho 
pelo titular do comprovante de residência apresentado no ato 
de inscrição, não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, 
do edital Seejuv 01/2022. 

RECURSO DEFERIDO Desclassificado 

29548 Maria do Carmo Santos Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31553 RAELSON BORGES 
ALENCAR MELO 

Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido em 
edital, item 3, alínea F. Assim como, não apresentou o histórico acadêmico, fornecido pela 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital item 3, alínea G. 

Desclassificado 

27045 laiane da silva souza Esdudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residencia conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022,item 3-3.2,alínear C 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022,item 3-3.2,alínear 
G. 

Desclassificado 

24512 Ana carolina alves da 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG. 

Desclassificado 



 
 
 

   (frente)  

25087 mariana da silva alves Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

25404 Regina dos Santos 
Monteiro 

A candidata não apresentou comprovantes de residência. Recurso indeferido. 
Candidata não inseriu os 
comprovantes de residência 
exigidos no edital, 

Desclassificado 

24277 GREGORIO mendes 
saNtos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32448 Deyziane carvalho 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31115 Danyele Fonseca 
Ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30150 Flavia eduarda costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28929 VANESSA ALVES DA 
SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência na ordem correta 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; .Estudante desclassificado 
em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida 
e volta somado superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

27289 Elizabeth Cunha de 
Andrade Neta 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

27689 pedro ivo silva serejo O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não 
apresentou comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26319 Alana beatriz serra 
rocha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29536 Elinete Barbosa Pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26363 Emilly Cryslian Avelar 
Magalhães 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

25679 ELLEN ROSY DE SOUSA 
RODRIGUES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

31685 sostenes gomes silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G.E em 
virtude não fazer o percurso diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

Desclassificado 

29232 Giovanna araujo vieira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

24275 Cleilson Mata de Araújo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33111 Eduardo Costa Santos 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31432 Wesleyana Ribeiro 
Araújo 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28580 EDUARDO PEREIRA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28531 Renata Bianca do 
Carmo Oliveira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

24400 Allane Mdeira 
Rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33262 Isabela Helena Freire 
de Medeiros 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

26653 lorena dutra sakamoto Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

 Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.   

30957 Vanessa roberta ro de 
Araujo barbosa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33227 Daniel LIma azevedo  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27559 Andrenna Martins 
Coimbra 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27698 Amanda de jesus abreu 
rocha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31017 Daniele castrO caldas Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27899 Maria Eduarda de 
Vasconcelos Cardoso 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31425 luana emily rangel 
chagas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31034 Clara Luiza de Araújo de 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31774 Lanna marques de 
almeida ferreira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26551 André Luis Pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Indeferido - Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

25069 Maria Lúcia da Silva 
Pires 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30533 Ildilene costa do 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30110 Elen caroline da costa 
soares 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32556 lUCAS RAMOS SOUSA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32649 mateus ramos sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24953 yasmim figueiredo dias Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27397 Débora Fernanda 
Ferreira Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32892 elayne reis tavares Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

31962 mario andre silva nunes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32732 Lucas Berguer Rangel 
Chagas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29570 thalia maria caldas 
matos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28493 Debora de Sousa Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26558 Mickaelly silvana 
DOURADO SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33275 Willard figueiredo 
souza 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28236 JEANE DINIZ 
TRANCOSO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30676 LOURDES MARIA 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32183 ana beatriz ramos 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24445 Ana Regina Fernandes 
Campos de Azevedo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 2 – 2.1, alínea E; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

24671 erica louzeiro cunha Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28587 rosiene araujo mendes 
dos santos 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

30565 Rebeca SA de Souza 
Carvalho 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

27315 Tamires dos Santos 
cunha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26338 Anilson Pereira Neto Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26643 Scheidt borges carreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32600 Aline freitas cutrim Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25096 Lysa Victória da Silva 
Pereira 

Quilometragem de ida e volta inferior a 100km.  Desclassificado 

30999 samara oliveira dos 
praseres 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31339 Emanuel Oliveir da 
Conceição 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31636 Cicero Gabriel de Sousa 
Cardoso 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

25097 Joerlison Roniere Farias 
Souza 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Resposta do Recurso: Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. Com 
base no edital SEEJUV 01/2022 
item 1, 1-1, que estabelece que o 
aluno deve fazer deslocamento 
diário. O edital ratifica no item 2 
alínea D, o deslocamento diário 
como uns dos requisitos do 
Cartão Transporte Universitário 
2022. 

Desclassificado 

24165 Andersson felipe 
arouche lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Indeferido - Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

31494 rodrigo borralho frazao Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

24961 Laina serra meireles Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30485 IASMIN NOGUEIRA DE 
SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

 Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.   

30418 JOSE WELLINGTON 
ASSUNCAO ARAUJO 

studante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – 
domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29278 EDSON FERNANDES 
NETO 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30757 ageu meneses vilar reis Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27730 Daniel Morais da Silva  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26006 cinthia fernanda 
carvalho da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28418 cristielen de oliveira 
pozza 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28794 eduardo cesar da costa 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

26383 Marcia renata carvalho 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28994 Thayssa Cristina nunes 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28589 Juan lucca ribeiro de 
andrade 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28321 ludimyla garcia furtado Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26728 lucas ferreira de araujo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO, Na 
solicitação para avaliação de 
recurso disposto pelo estudante, 
dessa forma reavaliado pela 
banca, consta na nova avaliação 
que o estudante foi 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

31363 Stefanny Cristiny Silva Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso  Desclassificado 



 
 
 

 Almeida diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

  

32362 Jardson De Jesus santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30222 Marinilde Pinto 
Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31048 esliany reis cantanhede Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32854 KLEYCIHELLY DE JESUS 
SAMPAIO DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26588 LETICIA DA SILVA 
CABRAL 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32369 Izabela silva mendonÇa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31065 thalita maria caldas 
matos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24545 ana clara viana cardoso Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 

Desclassificado 



 
 
 

   ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

 

30827 kauana bianca silva e 
silva 

Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29209 FRANCIDALVA PASSOS 
RIBEIRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25491 Nara Thalita Batalha 
Pires 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

25848 Izabelle Stephany de 
Lima pinheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29977 Ester dos Santos 
Almeida 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24198 Ana BeATRIZ SANTOS 
SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31247 rystany jardeny da silva 
araujo 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

25124 maria vitoria matos do 
nascimento 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

25074 Maysa ferreira da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C; 
Inexistência de Edital de inscrição para Unidade Plena São José 
de Ribamar 

 Desclassificado 

29118 ludymilla de kasia 
nogueira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30909 DANIELE PIMENTEL 
CUNHA 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. Estudante 
desclassificado por não apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29109 TAMIRES RAYANE 
FERNANDES MOREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25987 Izabela da rocha 
barboza 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32219 Denise Bastos Sampaio Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

30449 Cristiane da Silva 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29856 Ramila Silva dos Santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28227 ALINE CRISLANE DO 
NASCIMENTO 
CANTANHEDE 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26922 Daniely Carvalho dos 
santos pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26535 Kaue Luiz das Neves Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31643 matheus mendes 
cardoso 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26884 ROSIANE MENDES Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

25429 eDUARDA ROCHA DA 
CONCEIÇÃO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32360 RUANA ALVES SOUSA Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 

33028 CASSIRENE MILENA 
SILVA LIMA 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25847 Carlos Victor Sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 Lima – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

29065 LUCAS OLIVEIRA 
CAMPOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32092 ana cara chung cardoso RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31881 ROBERTA Lara 
FERNANDES Pereira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

27193 Gabriel Pacheco Araujo Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. E em virtude não fazer o percurso diário de 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

INDEFERIDO- Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E 
em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 - 
3.1, alínea C. 

Desclassificado 

29610 Antonio Fialho da Silva 
Neto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

32475 bruna grazziele lima 
rabelo ferreira 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26235 Marcos vinicius 
mendonça da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32090 jhonatan santos da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32687 Cairo Adriel Gonçalves 
pereira 

Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio- IES- 
domicílio ser inferior a 100 km somados ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 2-2.1, alínea D. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 3-3.2, alínea C. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital item 2-2.1, alínea E. 
Desclassificado por apresentar histórico acadêmico, fornecido 
por instituição de ensino superior conforme estabelecido em 
edital item 3-3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

27059 Matheus Henrique 
Felipe Lima 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de vi 

Desclassificado 

26887 BRUNA RAQUEL 
MONROE CORREIA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 

 Desclassificado 



 
 
 

  edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H.   

31487 Suelen Cristhian Silva 
Sousa Costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26309 SARA VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32725 Laís Fernanda Rocha 
Dantas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24761 Udson dos santos silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. O trajeto 
deve somar 100 km ida e volta da 
Instituição de ensino superior até 
onde o Estudante resida. Edital 
Seejuv 01/2022. item 2 - 2.1, 
alínea D. 

Desclassificado 

24194 Lucas de Sousa Araújo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

32601 SUELLEN ROCHA 
BARROS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31394 REBECa Lima gomes Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 



 
 
 

25747 maria carolina pereira 
tavares 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30740 Jhordan Barros ayres  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24372 Kimberly Ariele Silva 
Saminez 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32659 julia magalhaes lindoso Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26496 FABIO WANDER 
ARAUJO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28576 Emerson de Jesus 
Chves Filho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.   

25841 TAYLANA CARVALHO 
SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25855 Adriana MORAIS castro 
carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. E por 
apresentar declaração de veracidade não correspondente ao estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Desclassificado 

31449 André Costa Ferreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26123 Vitória Coelho Lopes O trajeto é inferior ao proposto no edital.  Desclassificado 

25271 Camila Ferreira Dias  
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital item 2 – 2.1, alínea 
E. 
Desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea G. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea C. 
Desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio 

 Desclassificado 



 
 
 

  ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 2 -2.1, alínea D. 

  

26321 Deyvid da conceição 
Araújo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31981 Welson Matheus 
Santos Machado 

Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital. 
O candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

31382 Allyssyene de Souza 
Buna 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31208 yasmin oliveira ferreira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31511 GUILHERME 
CONSTANTINO SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31727 Eric Jhonilles Monteiro 
Pacheco 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33023 MARCOS BRAGA 
MONTEIRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital seejuv 04/2018, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31057 ADRIELLE DE SOUSA 
MARQUES 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

29867 geiciene irlana costa 
sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 
Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30451 Martha rafaella ozório 
de oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32959 Ana karine botão de 
freitas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29410 ana karolina de freitas 
amorim 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33021 Sarah Rebeca da Costa 
Lobo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30441 Rayla Bianca mendonca 
silva 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

30989 KELVIN GALVAO 
LINDOSO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31230 Micael nascimento 
Salvador 

Candidato desclassificado por não se enquadrar dentro dos 
editais do IEMA 

 Desclassificado 

26018 Yasmin Kelly Mendonca 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25267 Renato César Leite da 
Silva 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 



 
 
 

27365 marcelo salas sousa de 
lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28997 Alexia Figueiredo 
Ferreira 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 

– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26663 Leonardo Silva melo Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30729 Rawenna Raissa Pereira 
Viana 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

27001 ingridy stefany santos 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28817 José Lucas conceição 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26046 Pablo Thomas Cascaes 
Garcez 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31730 Kayanne magna de carv 
silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32214 Alcides da Silva sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31440 Adryan Levy Falcão 
Ferreira 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28680 Leandro Ferreira França Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32752 Márcia Antônia da Silva 
Botão 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital seejuv 04/2018, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24185 José Rodolfo Araújo dos 
Santos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24843 Gabriel Lucas De 
Oliveira RibeirO 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. E em virtude não fazer o percurso diário de 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

INDEFERIDO - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E 
em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 - 
3.1, alínea C. 

Desclassificado 

30223 JOANESYA SOFIA DE 
SOUSA DA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30875 adrynne krystinne brito 
lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24619 Lucinéia Ramos da Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

25068 VINICIUS PACHECO 
ARAUJO 

Não apresentou comprovantes de residência e o trajeto do 
candidato é inferior ao estabelecido no edital. 

 Desclassificado 

26601 wendelberg palhano 
santos 

Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital. 
O candidato também não apresentou comprovantes de 
residência como pede no edital. 

 Desclassificado 

29680 Igor Gabriel Sousa 
Freitas 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24966 RODRIGO PINTO SÁ 
ROCHA 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

25139 Alex José Batista 
Cardoso Júnior 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32329 Lycia Fernanda Melo 
Martins 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30257 Marcelly frois lemos Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital item 4 – 4.2, alínea C. Desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser 
inferior a 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 

Desclassificado 

25300 Ruy Allan Ribeiro 
Monteiro 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

25407 DANIEL NUNES SALES  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25609 VALDEYLSON SILVA 
ATAIDE 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Para o 
recebimento do Beneficio, é 
necessário que o estudante 
resida em cidade diferente 
daquela em que estuda. O trajeto 
também deve somar 100 km ida e 
volta da Instituição de ensino 
superior até onde o Estudante 
resida. Edital Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 



 
 
 

   item 2 - 2.1, alínea C e alínea D.  

28308 Luana Cristina Sousa de 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30235 GRAZIELLE CAMILLE 
SILVA FERREIRA 
SOARES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25489 Renato Barros Pereira Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

28214 NUBIA GABRIELLY DE 
MEDEIROS COSTA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

32911 Atatiana Pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 
viagem e em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio ser 
inferior a 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 2 - 
2.1, alínea D. 

Desclassificado 

31122 Andressa Cabral Costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

31600 ELENILDE DA SILVA 
ALENCAR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29216 teste8   Desclassificado 

29231 MARLICY BARROS DE 
MACEDO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30405 SAMYLA FERREIRA DO 
VALE 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24271 Italo Diniz Pires RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25016 Samuel San Rocha 
Pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

31460 matheus victor coelho 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32613 Sanara Kelly Silva Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25007 Eduardo lima da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27776 ckylorana sabrina 
pereira madeira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30328 Rodrigo César Silva 
Lima 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato não presentou comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

30870 felipe moises jansen 
gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28394 Antônia Jordânia 
Oliveira Castro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29110 Maria Eduarda da Silva 
Carvalho 

Quilometragem de ida e volta inferior a 100km.  Desclassificado 

28268 Larissa cristina ribeiro 
cruz 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28645 sandrymaria sampaio 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31889 Geisa Guimarães Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29274 Aline Adriana Lago de 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31541 Samuel Lopes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 Nascimento mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

30991 Alanna Raphaella Sá 
Amaral 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29112 Mykael Breno frÓes 
penha 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27763 WicTor ryan costa 
naScimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31199 emanuell hermann 
barros moreira 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28405 lara sousa das neves Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32635 sara beatriz sobrinho 
vieira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31294 Maryanna galvão Silva 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 

 Desclassificado 



 
 
 

  mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

  

31165 josimary campos 
moraes 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26327 diana cristina pinheiro 
rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26514 Nilmar Sampaio da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32972 Ruth karlen ferreira 
barbosa 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

29145 ANYELLE KIANNE 
COSTA RABELO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29396 Bruna WANESSA 
pinheiro 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

30980 Matheus da cunha 
moraes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27317 jessica suellem santos 
de sena 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26314 Ana paula soares 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

29205 VIviane Rodrigues dos 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude 
do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26351 vitoria moraes silva Quilometragem de ida e volta inferior a 100km  Desclassificado 

31552 Raquel cristina almeida 
dos santos 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

27879 Elianderson Rodrigues 
vale 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25482 Artur Diego Abreu da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29436 VINICIUS ANDRADE 
PIMENTEL 

O candidato apresentou poucos comprovantes de residência. O 
trajeto não esta de acordo com o estipulado no edital.. 

 Desclassificado 

25176 Anne Caroline Souza De 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32567 Jose felipe pinheiro 
freire 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30554 Rodrigo pinheiro diniz Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

27369 Kayllane veloso martins Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

  mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

27177 valdirene dos santos 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24312 Maxsuel Ferreira e 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28540 MARIA DAYANNE DOS 
SANTOS SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31527 GEOVANA CRISTINA 
VIEIRA FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30667 Ives Eduardo Almeida 
Cunha 

desclassificado devido ao estudante morar e cursar faculdade 
em São Luís 

 Desclassificado 

31428 ANNALY COSTA AGUIAR Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25703 Wdylla milla martins 
lopes 

Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital.  Desclassificado 

31898 Vitória Dominici Santos O trajeto é inferior ao proposto no edital. O candidato também 
apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31533 saymon sandro costa 
de sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31344 silvio cesar pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 rodrigues – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

31346 evilin jordany da costa 
silva lopes 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29556 joice regina leite pinto Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31245 Maria Eduarda Silva da 
rocha de assis 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31965 Nivia cassiano Viana Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27257 juliana miranda da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29602 Katia sayuri aragaO 
aguiaR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27721 breno pereira silva  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31223 Maria Vitoria Pinherio 
Dos Santos 

Quilometragem de ida e volta inferior a 100Km.  Desclassificado 



 
 
 

31310 leandro chaves batista Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29639 Wiliam Euller sousa sa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32422 Frayanne Fernandes 
Prazeres 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29127 Karoline cardoso dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29664 Avila da silva pinto Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28957 Jeremias de Andrade 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30298 raoni de azevedo 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26034 Bruno Santos da Silva Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3. 

 Desclassificado 

30693 Larissa Bianka Dantas 
Claro amorim 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28256 Ana Letícia Almeida 
Pinheiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28226 Lucely conceição garras Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 



 
 
 

25647 vitor fernando silva de 
sousa 

O trajeto é inferior ao proposto do edital.  Desclassificado 

28743 Juliana Costa da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31361 Maria Pereira do 
Nascimento 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26993 SAMIRA RODRIGUES 
PINHEIRO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25040 ana beatriz dos santos 
santos martins 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26439 Andressa gomes 
marcelino 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29615 MarYanna dos santos 
cabRal 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

31181 andreza kelly rocha 
pestana 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30576 Amanda Cristina silva 
gomes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29870 Jessika Lemos sousa  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

29692 JUliana aljahara sousa 
do nascimento 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

31453 patricia liana mondego 
de azevedo 

o km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

30629 Gessica de Sousa 
Fernandes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29761 Ryan Richardson 
Oliveira Pinheiro 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

26826 Sandy Mendes Gama Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31998 rute reis DA SILVA Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

28034 Ludimilla raiol monroe Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29743 Walternilson Serpa 
Soares 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28714 Cauã Carvalho Abrantes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28635 luciane da silva serÊjo Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27417 tarlisjon camara 
cardoso 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 

Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

28185 Nycolli Vieira de 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29804 FABIO RAFAEL LOPES 
DE ALMEIDA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

32570 Lucas Ribeiro Andrade Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26626 Alexcya Santos martins Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27400 Vitoria maria galvao 
coqueiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25452 Manuele Cantanhede 
da Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 



 
 
 

28869 Matheus da Silva 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27521 Olivia Samara Matos 
aroucha 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29887 patricia ellen silva 
coqueiro 

km do trajeto inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

30704 Débora da silva brito Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31173 Alexandre Henricke 
Campos Menezes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28498 eloisa araujo marques Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26954 josmayara da silva 
caldas 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29876 Laysa Maria Santana 
bastos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

30920 Ingrid victoria dos 
santos araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29879 ELIZABETE CRISTINA 
SANTOS da Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26881 Sarah Rejane Serra Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 Sousa mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

31475 layanna patricia viana 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2- 2.1, alínea A, do edital Seejuv 
01/2022, seja matriculado em cursos presenciais e com regime diário de aulas em Instituições de 
Ensino Superior - IES, públicas ou privadas situadas no Maranhão. 

Desclassificado 

27379 Amanda Costa Aquino Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29786 SARAH THAYANNY 
MOURA REGO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31680 Josue Costa Ferreira  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

31933 saraH VIEIRA guimaraes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31525 karoliny louise azevedo 
de araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31146 NETANIA MARTINS 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26039 Kamyle Bianca Coelho 
Alves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31035 Danielle Fraga ferreira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

28312 Antonia Myllena Franco 
Xavier 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28832 Thamires de jesus teles 
ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26408 LEANDRO SERRA COSTA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31054 joao marcos nunes 
martins 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31725 Mateus Viana Queiroz Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31739 Thiago César Dias Pinto Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31724 rayssa rabelo gonçalves Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

31719 Andreia Fonseca Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28564 YASMIN NEVES DIAS DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

28786 Valeria bastos da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude não 
fazer o percurso diário de 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

31769 Rafaella de Oliveira 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Assim como, em virtude de ser domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28722 werveson de souza silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31586 Saskya kalynny castro 
menezes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26410 Emilly Sofia Melo de 
Assumpção 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

31775 Nicole kyrllian lima 
buceles 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29412 Luana Patrícia 
Cantanhede Dantas 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28694 Carmem Nayara 
Mendes Pereira 

studante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26713 thais machado dos 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26755 Evandro Da Rocha 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30714 polyana do socorro 
marques almeida 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26809 yasmin santos everton Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31947 guilherme alves costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31893 Alexia Maria Melo 
costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31938 Letícia Martins da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

25588 ARTHUR DE ANDRADE 
LIMA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24623 Ana Raquel da silva 
farias 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30439 Egnaldo Pereira aLVES Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30367 Priscilla Kaline Sousa 
Silva 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32139 celiane campos silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30734 ana talycia marques 
vale 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 2 – 2.1, alínea E; 
Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso de pós-graduação e não de graduação, não cumprindo 
desta forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

  

30885 karla nayane soares 
santos 

Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 e em virtude de ser domiciliada na mesma 
cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 - 2.1, 
alínea C. 

 Desclassificado 

28764 Marcela Cristina aguiar 
Melo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24984 Maria Rita SOUZA dos 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27638 maria rita soares novais Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25959 Ana GrazieleLopes Pires Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28146 EMERSON MARCOS 
SERRA PAURÁ 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30609 Sara Beatriz Grajaú dos 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31498 Marcele Gomes 
Macedo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea 
C. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 

conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea G. 
Não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição 

de ensino superior conforme estabelecido em edital item 4 – 
4.2, alínea F. 

 Desclassificado 

26903 Alessandra castro de 
sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32159 Yara SILVA E SILVA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32239 Marvin Ribeiro Teixeira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32182 TATYANE silva 
MARTINS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31463 MARIA VICTORIA AIGO 
ANCHIETA COSTA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31969 nathali vidal do carmo Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnólogo e não de graduação, não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

25761 Yasmin Dias Diniz Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31489 polyana furtado sa O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25608 LEIDIANE SILVA DOS 
SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27931 Sammala Hemilly 
Araujo Matos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25067 Clara vitória conceição 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31260 Pedrolina Cunha silva O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26425 ELANE LUIZA COSTA DE 
SOUSA 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30399 cleidson barbosa lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28553 Larissa Bezerra Alves Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27422 Laís da Silva de Sousa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31406 Lauanda da Solidade 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

32035 Hellen Maria Pereira 
dos Santos 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

32396 THIAGO LIMA SILVA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30829 CARLOS VITOR ViEGAS 
ALVES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30562 Vitoria thalita barros 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30469 Thayane conceicao 
Lopes Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32318 Ludmila ribeiro matos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32723 Emanuel Guimaraes 
Matos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

30857 Auryadne de oliveira 
lima 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

31418 Gleice Karoline dos 
Santos Alves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30961 Samila Rayane Pereira 
Moura 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28366 kleydison martins 
rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32098 Késsia Cristina Martins 
Avelar 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28513 yrla silva santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30540 Vanessa Oliveira Ramos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31058 Kamilly sofia da silva 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO: INDEFERIDO. Por em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. E também por não 
apresentar 6 comprovante de 
residencia 

Desclassificado 

28496 Eliane vale rosa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26813 Vanessa GONÇALVES 
pereira 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26072 Francisco ferreira diniz 
neto 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

26399 rebeca silva rodrigues Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

26977 Marcos aurelio neves 
da Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 3 
- 3.1, alínea B. 

 Desclassificado 

31589 Miryan ferreira 
marques 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27507 Andressa de Jesus 
Rodrigues e Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31019 Eliã Carlos Frazão Sá Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31588 antônio eric silva melo Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31433 rogerlan da costa silva 
lopes 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

25786 Alana naira carneiro 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma ao 
item 2 - 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31593 Thaís RAMOS PINHEIRO 
CAIRES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30971 Layane pereira Lima Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24840 kayk isaque da Silva 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27958 Layla De jesus Franca 
sousa 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27982 nelson pinheiro rosa 
filho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26672 Luana de jesus 
RoDrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32572 Julianny Araújo Feitoza  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32551 perla Bianca Silva 
Pinheiro 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32573 Emilly beatriz andrade 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25757 andressa fernanda 
gomes coelho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25554 Erica Rayane 
Resplandes Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26731 Edsin Damasceno da 
hora 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31083 Andressa Fonseca Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26120 Mikael Caua Silva Diniz 
almeida 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32595 patricia maria campos O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 



 
 
 

 santos martins    

29833 Carlos emmanoel 
clementino campos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25796 etyla regina lobato 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31611 Moisés Rodrigues Serra Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26132 Emanuele Costa Cruz Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32709 Lara Rodrigues Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25889 Ruan matheus martins 
costa 

Não presentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

24159 Italo David Martins Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25384 JOCILENE PEREIRA 
LEITE 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32079 Débora caroline 
campos santos martins 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29375 Riquellen Silva Pereira Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

26127 alessandra rachel diniz 
veloso 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 

 Desclassificado 



 
 
 

  acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

27416 Ericka Milena da Silva 
Martins 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32520 patricia da silva pereira Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28131 rosangela yolly ribeiro 
morais 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

28081 IRLAHI SILVA SANTOS Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27107 Andressa Gonçalves 
Cunha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32599 Daniel henrique pinho 
nascimento 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27271 gabriele lima silva Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26290 Erika Cristina Costa 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32726 Kelly caroline de sousa 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

29047 Luana Karolinne 
Vasconcelos Nunes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28048 brendo Canuto Ferreira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32268 Yuri robert costa silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26510 Kauanne myrelle 
Ferreira Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25229 LUCIANO MENDONÇA 
DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27828 Larissa Everton Viana Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32522 Deyse Gabrielle dos 
Santos Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30637 Kelaynne lobato soares Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32765 Ludmila Silva Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27953 Maria Luiza Macêdo de 
Araújo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27895 Robson Luan Mendes 
Reis 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 



 
 
 

30578 Erika gabryella 
fernandes brasil 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31399 Laysmara Pinheiro 
Carneiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31067 thalyane silva martins Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28843 Louisy vitoria ferreira 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26013 Michaelle Oliveira 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32707 Juan pabulo santana 
lica 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33002 Eryka Giovanna Do 
nascimento dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30779 wesley christian dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31055 Lorraine D’edre Martins 
Moura 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27475 antonio henrique 
paheco costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

32816 Jayanni hellyce beiano 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33239 LORENZO MEIRELES 
DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30778 Erilane Cristina dos 
Santos de Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30864 geysa maria do 
nascimento chaves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26737 Rosilene santos Não presentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

29903 larissa santos de souza Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26540 Rayandra Lindoso de 
Souza 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31451 thamires aparecida 
santos de albuquerque 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32782 Martha bianca ramos 
barros 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32794 Jhon mayck lopes 
amorim 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27116 Abelardo França Melo Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior e em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido em edital 

Desclassificado 

32759 DAISY DE FATIMA 
CANTANHÊDE Costa 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31434 Loiane da Solidade SIlva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32886 rosiane vanessa leão da 
silva aires 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

30990 Adryelle Araújo Costa Estudante desclassificada em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32866 Paulo Victor Soares 
Corrêa 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25257 Livia cristine carvalho 
da luz 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25954 ISABELLA Silva cutrim Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27236 lissandra rocha pereira 
amaral 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32797 maria eduarda barroso 
baiano 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26202 ROSIENE SILVA ROCHA Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 



 
 
 

28525 LISLANNE DA SILVA 
FREITAS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30585 Auanny oliveira 
sobrinho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27225 Carla da Silva Santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26465 Lenilson de Oliveira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32680 IGOR COSTA CUTRIM Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32869 SAMARONE LIMA DA 
SILVA JUNIOR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29442 Aline Ribeiro Barbosa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25198 jhamis wanderson 
rocha rodrigues 

 Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição e, em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio não 
configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

29079 lara lorranny de araujo 
e silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

28604 leidiane pereira de 
sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32881 maria clara araujo 
rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26356 andressa thayane dos 
santos candeira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30974 Leonara da Conceição 
Verde dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32932 Pyêtra Roberta dos 
santos estrela 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25903 Luiza Lima eloi Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31279 Michely santos da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31047 Giovanna Gomes 
mendes da silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24238 ester de azevedo silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

28149 Maria de Jesus da Silva 
Pinto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29295 izadora carreiro da silva Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

32969 Rayrane JESUS DE 
MESQUITA SANTOS 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

27656 Vitor Emanuel Costa de 
Lima 

O trajeto é inferior ao proposto do edital. O candidato também 
apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32929 Pedro Lima de 
Assunção Filho 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

32944 Adryane pinheiro dos 
santos 

Estudante desclassificada em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28481 Francisco da boa hora 
Lobato Neto 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24329 Leticia Daniele Diniz 
Marinho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32430 Letícia Costa Braga Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25467 Juliana Maria Reis 
Ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25956 Ester Montelo do 
Nascimento 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

25797 ALLYNNE Rakel 
Rodrigues DA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32293 Noemy Barbosa Silva da 
Mata 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27320 Faustino Dos Santos 
Pereira 

 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
nenhum documento conforme estabelecido no item 3 do edital 
Seejuv 01/2022 

 Desclassificado 

26395 michely pereira amaral Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32923 Camylle Botelho 
Furtado 

Estudante desclassificado por não apresentar os 06 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32986 helder pinheiro sousa   Desclassificado 

27468 Soraia de Oliveira Silva Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26707 Nayara helena brito 
schalcher 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29606 Glenda DOS SANTOS 
CORRÊA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27303 CRISTIANE LIMA DA 
SILVA 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31745 Ana Clara Praseres 
Ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31087 MárcIA LORENA 
RODRIGUES MARQUES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 3 
- 3.1, alínea B. 

 Desclassificado 

27302 THAINARa santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31004 fernanda priscila santos 
penha 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32416 Lucenilde Barbosa 
Veloso 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30819 Mariana Abreu da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29816 jeniffer cristina diniz 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31336 Emilly viEira martins Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32449 Nilson pereira costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30207 Leticia dos Santos 
Cantanhêde 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32026 ESTERPHANE TEIXEIRA 
PIRES 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25292 Ronilson pereira 
mendes 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

31299 Gyrlane Aguiar Vieira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33011 Fernanda ELAYNE 
Cordeiro pereira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27462 Ana Flávia Sousa de 
Jesus 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32489 kauanne fonseca roland Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30614 Elvis Costa Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

26646 Beatriz de Mesquita 
Cutrim 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26277 Brenno de Jesus Leite Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25704 Karla Ingrith carvalho sá Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

33030 CARLOS AUGUSTO 
COSTA PEREIRA JUNIOR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27519 VIVIANE ALVES PESSOA Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32991 THALLITA FERREIRA 
RODRIGUES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32823 francisco soares dos 
santos neto 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33057 Luiza Cecília Pereira 
Frazão 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27351 Emilly Manuelle Borges 
Costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32428 Larissa Dias Parga Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 

 Desclassificado 



 
 
 

  volta somado superior 5 horas de viagem   

32553 Larissa SOUZA PEREIRA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33071 Yasmin borges barros e 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31351 RayssA dos santos 
machado 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

31820 José Ribamar Muniz 
Júnior 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27431 rilberson guilherme 
gomes viegas 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

33077 Mariana da silva chagas Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

33118 Roberto Pereira Santos O trajeto do candidato ultrapasso o tempo do turno apreciado 
para disciplina presencial. 

 Desclassificado 

27443 Lana vanessa costa 
serra 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32468 karlla victoria santos 
trindade 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

33033 André Gustavo Cutrim 
Ferraro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32984 Israelle dos Santos Lima Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26763 Mikael Coelho 
Mendonça 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31536 flavia cristina serra 
gomes gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

33120 paulo dyago borges 
gomes 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

27213 Laize Cristine Santos 
Baldez 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30122 Bruno Pereira  
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

28758 Vitória Carolina Araujo 
Pinheiro 

O trajeto é inferior ao proposto no edital. O candidato também 
apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31262 ISABEL CRISTINA 
CHAGAS PRIMO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

32906 Mauricio Roberto 
Lobato santos 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33171 Eliab Da Costa Santos 
Pessoa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33175 Gernilcilene vieira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25881 Anna CAROLINE 
BANDEIRA FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25818 Thayná Santos 
Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32860 Willian Santos Lopes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25950 Danielle Leal Maia Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27850 daniel luanderson dos 
santos 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27428 Denilson Araujo Garcia Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29873 Flávia Eduarda da Silva 
Mendonça 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

31782 Francielly de Sousa Dias Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30525 Késia Regina Cunha 
Aguiar 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27180 Guilherme Fernando 
Martins Vasconcelos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24525 Eline beatriz costa 
pinheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

33067 Fernanda mirelle 
ferreira 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31265 Paula Beatriz Oliveira 
Fonseca 

o km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

30538 Anna clara silva de 
ALENCAR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32053 Ellen Rayssa Leal Sales Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31335 Amanda Valéria Correia 
Vale 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

25924 JuLya maria viana 
soares boNato 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31847 jessica thane martins  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28647 Waldineia correa 
mendes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30125 Christian ray martins 
soares 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

25814 Jocyeny Moraes 
Teixeira 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31114 Matias Machado Costa  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30130 lais brenda lira pinto Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26166 LUCAS CRUZ MOREIRA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

26146 evelin yanka rocha ricci Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30933 Ives Ranieri alves 
moura 

estudante cursa a faculdade no mesmo domicilio o qual reside  Desclassificado 

27117 Geovana Martins do 
Carmo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26905 Yasmin lucinete Costa 
Soares 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25508 Taimara de jesus 
madeira 

estudante desclassificado por não apresenta comprovante de 
residência 

 Desclassificado 

30935 Evelly Ysla de Oliveira 
Pereira 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30546 Adiedia do Amparo 
Silva Santos 

Candidata desclassificada por não atender o item 2-2.1, alínea 
G, dos requisitos, (trajeto inferior a 100 km somados ida e 
volta,) 
Não apresentar comprovante de matrícula conforme 
estabelecido no item 3-3.2 alínea F 
Não apresentar declaração de veracidade devidamente 
assinada. 
não apresentar comprovantes de residência conforme 
estabelecido no item 3-3.2 alínea C 

 Desclassificado 

28946 eduardo felipe Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 medeiros barbosa mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

29917 rogerio chaVes garcia  
Apresentou poucos comprovantes de residência. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

Desclassificado 

31105 Laryssa Abreu Sousa  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25194 056.395.163-05 Você não faz parte do grupo do qual o edital se destina, estabelecido no ITEM 2: DOS REQUISITOS, 
itens c e d que declaram respectivamente: c) Estude em cidade diferente daquela em que é 
domiciliado; d)Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES- domicílio (ida e volta) não seja 
inferior a 100 km (quilômetros); 

Desclassificado 

27089 Dolores Costa da Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32000 Joelma de Sousa da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24611 Dinajara costa chagas Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26350 SabRina gomes de 
oliveira marques 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24657 Jonas muniz dos santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 

Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C. virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

 

25418 ádanson fernando 
nascimento da luz 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25948 maiane aguiar ramos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32002 Deborah carla de 
oliveira e Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26975 joyna helena melo 
teixeira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31702 Kerolayne Abreu dos 
Santos 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25333 adriana costa santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25904 Gabriela Silva Melo A candidata foi desclassificada por não apresentar histórico acadêmico disponibilizado pelo 
estabelecimento de ensino superior item 3 - 3.2 alínea G, o comprovante de matricula na IES, para o 
período vigente em 2022.1 item 3-3.2 alínea F e a declaração de residência assinada a próprio 
punho pelo titular do comprovante de residência item 3-3.2 alínea E. 

Desclassificado 

25913 Adriana Ferreira de 
Pinho 

Estudante desclassificado em virtude de não atender o item 2 
alínea d: Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES 
domicílio (ida e volta) não seja inferior a 100 km (quilômetros); 

 Desclassificado 

30581 GLENDA Santos Maia Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30996 iandara alyssia garcez Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

 porto – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

27436 Ianny Pereira Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27872 Iara Rabelo Furtado Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30831 ADRIANA MARTINS 
MARQUES 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31756 Iasnaya GUSMÃO SILVA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31660 adriana rocha de sousa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27550 Gabriel de Jesus Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28979 Adriana Silva dos 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C e por não apresentar documentação pedida em edital 
3.2 alínea c) Seis (06) comprovantes de residência dos (últimos seis meses) (conta de água, energia 
elétrica, telefonia); 

Desclassificado 

30925 Layssa D'edre Martins 
Moura 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25821 Igor Soares Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26513 jefferson rodrigues 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27394 Adriano Carvalho 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C, em que diz que o estudantes precisa estudar em 
cidade diferente daquela em que é domiciliado; 

 Desclassificado 

29165 Adriany Maria Bastos 
Matos 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31168 Clara fernanda da silva 
costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24369 Adriele Silva Lemos Estudante desclassificado por ser domiciliado no mesmo local 
em que estuda, não atendendo desta forma o item 2 - 2.2 
alínea C 

 Desclassificado 

27329 ADRIEL RODRIGUES 
FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26478 Ágata Raquel Pereira 
Lima 

Estudante desclassificada em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30924 AGLIVAN DE OLIVEIRA 
FARIAS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30530 Raissa pereira da Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31036 Indira Odete amorim de 
matos menezes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24876 LUCAS FERNANDO 
SILVA E SILVA 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 



 
 
 

  mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

 

33093 NAIANE FELIPE DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31161 caio isaac de castro 
silva 

Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio-IES- 
domicílio ser inferior a 100km somado ida e volta, conforme 
estabelecido no edital item 2-2.1, alínea D. 
Candidato desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2- 
2.1, alínea C. 
Não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição 
de ensino superior conforme estabelecido em edital item 3-3.2, 
alínea G. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 3-3.2, alínea C. 

 Desclassificado 

26783 AILA MARIA MURIBECA 
DE CASTRO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D e 
por não apresentar documentação prevista conforme edital c) 
Seis (06) comprovantes de residência dos (últimos seis meses) 
(conta de água, energia elétrica, telefonia); 

 Desclassificado 

32651 airton aimoré ramos 
dias filho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D e por não 
apresentar documentação prevista conforme edital c) Seis (06) comprovantes de residência dos 
(últimos seis meses) (conta de água, energia elétrica, telefonia); 

Desclassificado 

29441 Ingrid alana barbosa da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30662 INGRID ANNE 
ALBUQUERQUE GOMES 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

31637 Gabriella Paz Araujo 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

27283 Ingrid MARIA DA SILVA 
barrosi 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27061 Ingrid Raquel melo 
costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31813 Rafaela Gama Lopes Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Assim como, domiciliada na mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. Houve também 
divergências nas informações prestadas no ato de inscrição, 
conforme estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

28002 vanessa cristina lourdes 
rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25162 Ingrid RODRIGUES 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27307 Ingrid santos dos santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24126 Ingrid Suely Pereira 
Ramos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30784 Thais da Silva Torres Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26932 MARIA FERNANDA 
GOMES DA SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

26689 Elida dos Santos costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29459 alana lislea conceição 
araujo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32096 IRAN LIMA MARTINS 
JUNIOR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26768 Samuel Gomes Santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27102 Isabel Cristina Soares 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26511 Isadora de Cassia 
Moraes Muniz 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29982 alanna ranielle 
rodrigues da silva 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30453 Isadora Viana Pereira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26688 WANDERSON 
MATHEUS SILVA 
PINHEIRO 

um percurso diário, sendo ida e volta somado superior 5 horas 
de viagem 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

32056 Islanny vitória Silvio da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26961 Dandara Pinho Barros Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31228 Alejandra Reis melo Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30555 Itaciana lima mesquita Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27976 Alenice dos Santos de 
morais 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G.   

24343 italo alan santos freire 
junior 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26187 Italo wendel silva dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26939 Ceiliene moraes 
Assunção 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27606 Willian da Silva de 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30967 Josué Silva barros Candidato desclassificado em virtude por percuso ser inferior 
aos estabelecido em edital;Não apresentou comprovante de 
matricula conforme solicitado em edital;Não apresentou os 6 
últimos comprovantes de residência,Apresentou apenas o 
verso da RG, sendo que o RG é constituído de frente e 
verso.Não apresentou declaração de veracidade conforme 
estabelecido em edital 

 Desclassificado 

26009 Stefanny Ferreira Reis Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30814 Alícia Ellene Frades 
Serra 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24236 Matheus kennedy dos 
Santos Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

26966 jayme raphael coutinho 
sa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26725 hyarllen dos santos de 
oliveira 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

27694 FABIANA GONÇALVES 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 
 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 

 Desclassificado 



 
 
 

  conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

26747 Bianca de Melo Maia 
das Neves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24474 matheus antonio maia 
correia de jesus 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

30871 EDIVALDO ROCHA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 BRAGA mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

27742 Gustavo nazareno 
borges garcez 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30431 Brenda Cristina de 
Sousa Cunha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30294 Alice dos santos vale Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31092 VIVIAN RODRIGUES DE 
MESQUITA SOUZA 

Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude 
do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

25885 thaina santos morais Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26063 Thays Laryssa matos 
cardoso 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30717 RENAN JOSE PEREIRA Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

30995 barbara sousa 
gonçalves 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24818 milena silva costa RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

29293 JADNA KARINA BARROS 
CAMPOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30825 Natalia cristina da silva 
almeIda 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32186 nathália rocha paulino Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25335 RAFAEL PEREIRA 
MOURA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27898 Elainy de jesus 
medeirOs 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30628 Helena de Mesquita 
Cutrim 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) se encontrar inferior a 
100 km (quilômetros); 

 Desclassificado 

26593 Ana Luíza Silva Barbosa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

28875 Fabio Luis santos de 
souza 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

29781 Helen caroline amorim 
ferreira 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

31758 Emerson moreira 
borges 

 RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

29863 ELIDALVA FREIRE DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30808 Daniele Cristine Leite 
Nascimento 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 

 Desclassificado 



 
 
 

  veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

  

32876 Nathalia da Conceição 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26543 Jhullyene Fonseca Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28179 ELIZANDRA VITORIA 
MUNIZ ALCANTARA 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27740 Elizângela Lopes Lima 
Morais 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31722 eliud Rodrigues Ferreira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

25717 HENDY CELIA SILVA 
FREIRE 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

26497 Safira beatriz marques Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 

 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24239 Ellen nayane pinho 
almeida oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26650 NATHALLY MERIELLY 
JANSEN PEREIRA REIS 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C;Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea GEstudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32036 Helenoisa da Silva 
Ferreira 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

INDEFERIDO - .Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

33173 salliha sosanim silva 
paura 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27104 karina galucio correia Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda 

RECURSO: INDEFERIDO.Por em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma os 
requisitos do edital; 

Desclassificado 

31462 Jamille de Carvalho 
MENDONÇA costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.Estudante desclassificado por não apresentar os seis comprovantes de residência dos últimos seis 
meses, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

26633 Thalyta Thais rodrigues 
dini 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25715 Nayanne Ellen COSTA 
Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26404 Saissa gomes rocha Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26632 Jhona aline Leite sIlva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26690 hudson adriano da silva 
gomes 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

26147 JUAN CARLOS PEREIRA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

25723 janaina dos santos da 
silva 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26589 Larissa Ferreira Ribeiro Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31751 Hyasmin ribeiro do 
nascimento 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 

27717 RANIELLE PIMENTA DE 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31776 Joao gabriel Pinheiro 
nunes 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29773 KLEANDIA FREITAS 
COSTA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

25146 JANAINNE VIANA DA 
SILVA SANTOS 

 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26638 MATEUS PINHEIRO DOS 
REIS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30690 Manoel Felipe Birino 
Martins 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

33037 Beatriz Pinheiro de 
Azevedo 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26138 JENIFFER KARLA DIAS 
FERREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27401 Manuella Azevedo De 
jesus 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26012 Samoell José Rosa 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30647 samuel basílio dos 
santos cardoso castro 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26920 Samuel Cantoária 
Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24960 Paulo victor pereira 
matos 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

26801 aline moreira lima Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 
studante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25711 Vanessa Janiele Martins 
Rodrigues 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

28245 PEDRO PHELIPE GOMES 
DOS SANTOS 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

27755 alisson dos santos silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31568 Phylipe José Carvalho 
Machado 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

31826 ALYCIA marcelly 
rodrigues da silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25920 Lívia Maria Martins 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30027 BIanca dandara silva 
santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27714 Luanna Endrews Araújo Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27240 JEANE Gomes Ribeiro Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24261 thainara alves da silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28517 Carla costa viegas Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31859 Jean victor baeta 
duarte 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C.Estudante desclassificado em virtude do trajeto 
domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25825 VALDIRENE DO 
SOCORRO COSTA LEAL 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32498 TAMIRES SILVA DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26317 larissa ingrid 
cantanhede martins 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26900 Amanda Macedo do 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26116 Ellen Rose de oliveira 
melo 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29976 Raquel Nascimento 
Ferreira 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25824 mARCELO COSTA 
CARDOSO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 3 
- 3.1, alínea B. 
Desclassificado por não apresentar declaração de veracidade, 
devidamente assinada, conforme estabelecido em edital item 4 
-4.2, alínea G. 
Não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27461 Ana Barbara Pereira 
Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

31172 ana beatriz arouche 
costa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32303 Carlos Henrique 
Rodrigues Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26785 tassia martins barbosa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26812 CAROL SILVA DOS 
SANTOS 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26721 CASSANDRA MOTA 
PEREIRA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26214 Causio Grazziani Cunha 
Monteiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32728 João marcos dos santos 
souza 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25798 yasmin da silva de 
freitas 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26073 Danielle silva ribeiro Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24386 chistyherle pinheiro 
ribeiro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31277 Claudionilson gusmao Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 martins mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

24997 christian pereira dos 
passos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

26620 Christyana laise 
almeida silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

27900 joão victor fonseca 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31384 thaina dos santos 
ramos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27154 joás apolo silva sousa Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

25878 rute sara monteiro 
costa 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

30915 RaQuel sodre madeira O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26000 pollyana andressa 
machado pereira 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25977 Carolina Costa Almeida Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24319 Unielson Conceição 
Pacheco 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32250 marcus gabriel da silva 
louza 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27845 Rayan Ywri Ribeiro 
Santos 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e apresentou 
poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

26270 LORENA RAFAELLE 
ARAUJO DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27511 thalicia vitória pinto 
mendonça 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24125 fABRÍCIO DE CARVALHO 
ROCHA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – 
domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26257 lisiane de sousa santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25360 Danielle de oliveira 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26110 INGRID ATALIA 
MENDES LUZ CASTRO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26089 Danilo Ferreira Gomes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30460 felipe josé batista souza Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

 Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.   

30913 Felipe Matos de Souza Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado 
ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25626 Ana Flavia Campos Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25726 Aryama Catheyrin 
Fonseca Ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C.Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não apresentar declaração de veracidade, 
devidamente assinada, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

25870 Ana Giulia Baima Cruz Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32840 Renata Lima 
Nascimento 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

26092 Bruna do nAscimento 
pinto 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como 
um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de 

Desclassificado 



 
 
 

   viagem. conforme item 2 e 5 
edital SEEJUV N° 01/2022 

 

24122 KARINE PESTANA 
SOARES 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda 

RECURSO: INDEFERIDO.Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda 

Desclassificado 

26283 Emmanuelle Pinheiro 
Jardim 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26292 rafael sousa castelo 
branco 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

26301 Jessika Cristina Souza 
da Silva 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26343 Jardyellen Alexssandra 
Teixeira Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24627 Marcelo Augusto 
Soares Amorim 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 
Desclassificado por não apresentar comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 

 Desclassificado 

25760 edyelly natalia ribeiro 
chaves 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28970 frankly de assis pereira 
meneses 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO - 
Estudante desclassificado em 
virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e 
volta, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 - 
3.1, alínea C. 

Desclassificado 

31513 Leydiane Santos da 
Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26174 Mariclene Negalho 
Gatinho 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

24630 pAmela cristina costa e 
costa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

30751 Wanessa piNto sales Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26020 Thiciane Soares Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24721 WANESSA SOUSA DA 
SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25788 Beatriz Pinheiro da Silva  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32131 vanessa almeida bento Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.,Estudante desclassificado por não apresentar a ordem correta de comprovante de residência 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

24231 SUELMA SILVA DE 
JESUS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.Estudante desclassificado por não anexar nenhum 
documento 

 Desclassificado 

32685 Suzana dos reis anceles Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido em Desclassificado 



 
 
 

  edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. E por não apresentar histórico acadêmico, fornecido 
por instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 

32874 lucas mateus rodrigues 
da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28205 Lidice poliana Ribeiro 
Sá 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

25637 Klenilde da Silva e Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24543 Liedson Almeida Lemos Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28701 Victor wendel de Melo 
Pereira jardim 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por 
instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea 
G.E em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, 

Desclassificado 



 
 
 

  conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.  

31167 Maria aparecida 
pinheiro barros 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25879 Kaylanne andressa 
guerra da silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28470 Liedsson Matos 
Aroucha 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25947 Ananias Ferreira santos Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31225 Ligia Gabryelle da Silva 
Louza 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

30466 Vanessa Ramos da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

 Desclassificado 



 
 
 

  - 2.1, alínea C.   

30900 juliete cavalcante neves  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25651 Sarah Emanuelle Dias 
Garcia Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30432 Maria Clara Araújo 
melo 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32623 Maria clara ferreira 
soares 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26182 Ricardo Nelio De Moura 
Fontinele 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

25926 Adriane Laize Santos 
Baldez 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

24855 Ludimilly Bianca De 
Sousa Barbosa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25612 Luis Eduardo dos 
Santos Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

24399 maria de fatima santos  RECURSO INDEFERIDO 
Percurso inferior a 100 km diário 

conforme edital e/ou a candidata 
reside no mesmo município em 
que estuda. 

Desclassificado 

25716 Raisse martins sIlva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D 

 Desclassificado 

25641 Lydiane do Livramento 
Silva Barros 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27579 Wende Ferreira de 
Oliveira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital. 
O candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência ao que está colocado no edital. 

 Desclassificado 

26011 elane da silva brandão  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25522 Juliana Eduarda Gomes  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24862 MARCOS PAULO 
PEREIRA MATOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26379 MELQUISEDEQUE 
SANTOS DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26025 lUIS HENRIQUE 
FERREIRA COSTA 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26100 MARINA COSTA CRUZ Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado em virtude 
do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 

Desclassificado 



 
 
 

  estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D.  

27959 Maria Heloisa Gomes 
da Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25960 kélly tassyany de souza 
pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27566 Maria Júlia Duarte 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24825 wyllyanny silva galvão Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29099 OsMan paulo tavares 
soares junior 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G; Estudante 
desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C 

Desclassificado 

27811 Karina eDuarDa 
mendes de oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma os 
requisitos do edital; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO: INDEFERIDO. Por em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma os 
requisitos do edital; 

Desclassificado 



 
 
 

30889 Mariana Araújo de 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27983 Mateus Brandão 
Marques 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

26499 Mateus Campos gomes Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

25380 elizabeth samantha 
farias de castro 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31359 stanley souza protázio Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31435 Michelle Marinho 
Pereira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30786 Victor wesley mota reis O trajeto é inferior ao proposto do edital. O candidato também 
não apresentou comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

25963 Milena Tassita Moraes 
Costa 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33156 Vivian Suellen 
Fernandes da Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 



 
 
 

31287 VINICIUS FERREIRA 
BARROS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C 

 Desclassificado 

27847 vinicius da conceição 
castro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25499 Leila de Cassia Sousa 
Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25130 mateus rocha santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28265 JOEL LEITE PEREIRA 
JUNIOR 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

24348 Jéssica Cristina Barros 
ribeiro 

 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25541 HUGO LEONARDO DA 
SILVA SOUSA 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25439 maria clara braga 
praseres 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

26365 Vitória Minelly de Brito 
Gomes 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27167 vitor lenin dis santos Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

31976 mATHEUS HENRIQIUE 
DOS SANTOS 
CANTANHEDE 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25359 fernanda campos 
correa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

33183 kelly rafaela barros 
teixeira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

30760 Hery Ciane Pereira 
Ferreira 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 



 
 
 

25305 Juliana Deyse Amorim 
Vilela 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25332 rodrigo Miguel de 
oliveira pereira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

24796 Adriely Figueiredo 
Cordeiro 

Estudante desclassificada em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32534 Joelma Araujo da Silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C edital SEEJUV n° 
01/2022. 

Desclassificado 

32273 nathalya de lourdes da 
costa batalha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEREFIDO 
Resposta do Recurso: Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

31624 Marcos André dos Reis 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 3 
- 3.1, alínea B. 

 Desclassificado 

28021 silma regina dos santos 
pinheiro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de residência conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; E em virtude não fazer o percurso diário de 100 km 
somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C. 

Desclassificado 

26460 RONNEY WESLLEY DA 
SILVA MARTINS 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 

Desclassificado 



 
 
 

  residência. domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

 

24357 Júlia Thereza Porto e 
Silva 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 

- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

26162 lícya fernanda chaves 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24202 Erislayne Batalha Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

25155 Cecília Sousa da Costa Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25827 WerlessoN costa 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25864 Vanessa Ribeiro Chaves Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso Indeferido. Para o 
recebimento do Beneficio, é 
necessário que o estudante 
resida em cidade diferente 
daquela em que estuda. O trajeto 

Desclassificado 



 
 
 

   também deve somar 100 km ida e 
volta da Instituição de ensino 
superior até onde o Estudante 
resida. Edital Seejuv 01/2022. 
item 2 - 2.1, alínea C e alínea D. 

 

25714 Mirella Nogueira 
Berthier Da Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

33237 adryelly vieira dos 
santos 

Estudante desclassificada em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem. 

Desclassificado 

26614 kleydson everton viana Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

24315 TATIANE CANTANHEDE 
FREITAS 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

27291 Julyanne Barros de 
freitas 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

26070 Marcus Vinicius Vieira Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na  Desclassificado 



 
 
 

 Martins mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

  

30428 Danielly Jansen de 
Oliveira 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

24967 Ivana Raquel da Silva 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

25351 Ronildo Almeida Barros Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31078 Leonardo Andrade Dias 
Pessoa 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31622 Juliana bezerra da 
rocha 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31516 Tarsila Saraiva 
Cantanhede 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31512 Helena luiza bezerra 
couto 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros); e poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

30886 Andressa grazyelle de 
araujo ramos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31400 Cristiane Dutra Mendes  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31554 MAXSOEL COSTA Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

32071 Gustavo emanoel 
rodrigues pereira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

29954 italo thiago barros Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30123 Daniel Cordeiro dos 
Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda, não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31128 Gabriel victor mota vale Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

INDEFERIDO- Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 

Desclassificado 



 
 
 

  alínea G. E por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, 
alínea E. 

fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. E 
por não apresentar comprovante 
de matrícula conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. 

 

31322 Matheus Santos 
Guimarães 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24273 davi dtalyson araujo da 
silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

33147 Dayana Pereira Nunes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30718 Marcia eduarda se 
sousa santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda, não atendendo desta forma item 3 
- 3.1, alínea B. 

 Desclassificado 

28204 thalia silva melonio Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

27792 Walterlam Santos 
Ravete de Lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25455 Ariana Rodrigues reis  Recurso indeferido em virtude de 
ser domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

29957 Veronica Cristina de 
Moraes Campos 

O trajeto é inferior ao proposto no edital. O candidato também 
apresentou poucos comprovantes de residência. 

 Desclassificado 

24625 luiza iasmin gonçalves 
ferreira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24517 MIKE PETHERSON 
MENDES SANTOS 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E. Estudante 
desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

31206 stefhany beatriz 
almeida da silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

24226 Rozana Medeiros 
Araujo 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 



 
 
 

26963 tiago mendes menezes Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31951 Ariene dos remédios 
galvao PINHEIRO 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31251 Hadassa Santos Teixeira  Recurso indeferido. 
Candidata não atende aos 
requisitos exigidos no edital 

"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 

25099 Kaio Maximus Rocha 
Dos Santos 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso: INDEFERIDO.Estudante 
desclassificado em virtude de ser 
domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

24345 josiel gusmão araujo  
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31255 hellisandra marcely 
correa coelho 

Seu deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida 
e volta) está inferior a 
100 km (quilômetros). 

 Desclassificado 



 
 
 

24317 Marcelo Augusto 
Marques Rodrigues 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 
Por não apresentar comprovante de matrícula conforme 
estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea G. 
Desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital item 3 -3.1, alínea C. 
Desclassificado por não apresentar declaração de veracidade, 
devidamente assinada, conforme estabelecido em edital item 4 
-4.2, alínea G. 

 Desclassificado 

25020 Raquel martins lopes O km do trajeto é inferior ao exigido no edital e não apresentou 
comprovantes de residência. 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
E não apresentou os seis 

comprovantes de residência 
exigidos neste edital. 

Desclassificado 

25803 Dayse Batista Azevedo 
dos Santos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

Recurso indeferido em virtude de 
ser domiciliada na mesma cidade 
onde estuda não atendendo 
desta forma item 2 - 2.1, alínea C. 

Desclassificado 

31389 Lorenna de Fátima 
Mendes Farias 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

25860 Leysa jhully Sousa 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

24124 jerson lopes freitas Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

29090 Arthur Luis Bastos 
Matos 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C.Estudante desclassificado por não apresentar 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, 
alínea E.Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30542 Thenilly barros 
Nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26263 josé carlos eduardo 
frazão vieira 

 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29092 Agnaldo da Silva 
Oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26704 marco vinicius brandão 
de oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28987 WELIDA thagyla 
brandão de oliveira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores aos exigidos no edital. 
O candidato também não apresentou comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 



 
 
 

29272 Pablo vitor nascimento 
josue 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29089 luzia sobral florenco Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31476 Reinaldo da Silva 
Oliveira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital.  Desclassificado 

25093 Gabriel de Menezes  
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. E em de  virtude não fazer o percurso diário de 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 -3.1, alínea C. Estudante desclassificado por 
não apresentar comprovante de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

31855 ricardo fernandes 
santos 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

29395 STEFANNY OLIVEIRA DA 
SILVa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

29949 waldemar de menezes 
silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 



 
 
 

25101 alex de sousa da silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital SEEJUV 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32902 aurea lohanne pereira 
de oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32977 Suzana de Jesus de 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29721 Rodrigo Cantuario 
Pereira 

Os quilômetros do trajeto são inferiores ao exigido no edital; o 
candidato também apresentou poucos comprovantes de 
residência. 

 Desclassificado 

27826 JOSIANE DE OLIVEIRA 
SANTOS 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24380 THALITA RAFAELA 
SILVA MOREIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 últimos 
comprovantes de residência 
conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; Estudante 
desclassificado em virtude de não 
atender o item 2- 2.1, alínea A, do 
edital Seejuv 01/2022, seja 
matriculado em cursos 
presenciais e com regime diário 
de aulas em Instituições de 
Ensino Superior - IES, públicas ou 
privadas situadas no Maranhão. 

Desclassificado 

30097 jorge vinicius portela 
lima 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por 

não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos 

Desclassificado 



 
 
 

   últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 

24650 carlos eduardo silva 
batista 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

28698 Adriele Oliveira de 
Sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26742 jessica lucena de araujo Estudante desclassificado por não apresentar seis 
comprovante de residência dos últimos seis meses conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFRIDOEstudante 
não apsresentou declaração de 
veracidade firmada (assinada), 
acerca das informações prestadas 
no ato de inscrição, conforme 
estabelecido em edital item 3-3.2 
alinea H 

Desclassificado 

24870 Micael Alencar Costa 
Sousa 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

24883 Gerlane Pereira Dos 
Santos Castro 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29666 Cleciane Lara silva 
amorim 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24777 FRANCISCA Ilana 
Pereira Macedo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

24738 Nairanny Nathielly 
Aquino Sousa 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24964 Yara Cardoso Lima Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30004 Kamila Conceição silva Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

RECURSO: INDEREFIDO. Em 
virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não 
atendendo desta forma item 2 - 
2.1, alínea C. 

Desclassificado 

26175 Marcelo Henrique 
Câmara Barros 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea 
C. 
Desclassificado por não apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de ensino superior conforme 
estabelecido em edital item 4 – 4.2, alínea F. 

 Desclassificado 

29997 Samara samidy mendes 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 

– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29533 Chayane Lima Do 
Carmo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

25005 laysa antonia silva de 
carvalho 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 

 Desclassificado 



 
 
 

  residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

  

29096 MARCIA ASSUCENA 
SALES DE ALMEIDA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

31297 Luiza Alderina Câmara 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

26066 Mikaela Barros dos 
Santos 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

24789 MARIANA CRISTINA 
BORGES MACÊDO 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

28697 Ana Karoline de 
Almeida da Silva 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. (frente) 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar documento de RG. 
(frente) 

Desclassificado 

29226 victor manoel de sousa 
reis 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24927 Denise de morais silva Estudante desclassificado em virtude de estar matriculado em 
curso tecnico e não de graduação, não cumprindo desta forma 
o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30145 Larissa Dominique 
Oliveira Silva 

RECURSO INDEFERIDO Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de residência dos últimos seis 
meses conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; udante desclassificado por não apresentar 
documento CPF OU RG com foto; 

 Desclassificado 

29637 jádia barros pinto Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29646 CARINA NUNES 
BOTELHO ALENCAR 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG.OU CPF COM FOTO; 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30544 Gustavo Barbosa 
Guimarães 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32184 Pablo Martins de 
Araujo 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

26124 Adilson meneses da 
silva 

Estudante desclassificado por não cumprir requisito do item 2 - 
2.1 alínea C: Estude em cidade diferente daquela em que é 
domiciliado, conforme estabelecido em edital SEEJUV 01/2022 

 Desclassificado 

30292 Lenilde Rodrigues Da 
Silva 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

31900 MARIA CRISTIANE DE 
ALMEIDA SILVA 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não 
apresentar seis comprovante de 
residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital 

Desclassificado 



 
 
 

   Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea C; 

 

29818 raira kailane lima costa  

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31579 Joyna Cristina da Silva 
Santos 

 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31459 Antonio Eduardo Silva 
Fernandes 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Indeferido - não mandou os 6 
comprovantes de residência 
conforme pede o edital - 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

29201 quezia pires de souza Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de o curso ser na 
modalidade EAD (Educação a Distância), não cumprindo desta 
forma o item 2- 2.1 do edital Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 



 
 
 

31603 Jadson Rodrigues dos 
Santos Junior 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29439 railson de almeida de 
matos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Recurso indeferido. 
Candidato não inseriu os 
documentos exigidos no edital 
"Cartão Transporte Universitário 
2022.1" 

Desclassificado 

31989 Állefe Rodrigo de brito 
sousa 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

29280 Daianny Assunção Lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior15 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

24530 nadia alves ferreira 
nunes 

A candidata foi desclassificada por não apresentar os seis 
comprovantes de residência conforme estabelecido em edital 
no item 3-3.2 alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31272 ana clAUDIA SOUSA DE 
OLIVEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E.Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31303 Daniely Assunção Lima 
Curso 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

24559 Aline Farias lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

33125 Yago nascimento dos 
Santos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

24519 Eliesio Costa Lima Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

26075 paulo farias Lima O km do trajeto é inferior ao exigido no edital. Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

29244 merisson da cunha dos 
santos 

 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

29394 CLENESON CARVALHO 
DE OLIVEIRA 

 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 

 Desclassificado 



 
 
 

  item 3 – 3.2, alínea C;   

32936 oscar pinheiro de 
macedo neto 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição - comprovante de 
matricula e histórico academico de universidade não 
maranhense, não cumprindo desta forma o item 2 - 2.1 alínea A 

RECURSOS INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de 
inscrição - comprovante de 
matricula e histórico academico 
de universidade não maranhense, 
não cumprindo desta forma o 
item 2 - 2.1 alínea A 

Desclassificado 

28437 MANOEL FILIPE 
NASCIMENTO SILVA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28562 glacigenia dos santos 
barros 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28631 CÍNTIA CAROLINA 
BRANDÃO DE SOUSA 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

30318 lucas luan lima leite Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

28331 khrys hellen santos 
vieira 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

29709 Samara maria dos 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG 
frente e verso. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG 
frente e verso. 

Desclassificado 

25263 José AUGUSTO 
FERREIRA DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G; 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

27153 Ana roberta de sousa 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Indeferido - o trajeto precisa ser 
diário (100 km). Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

33020 TAMIRES PINHEIRO DE 
AZEVEDO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

28646 Jaynne Borba torres Estudante desclassificado por não apresentar os seis  Desclassificado 



 
 
 

  comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

  

29849 Lílian Vitória Ribeiro da 
Costa 

Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

25420 ricaelly lima oliveira não apresentou identificação com foto, nem foto 3x4.  Desclassificado 

24956 José valber de Morais 
Monteiro 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24573 LUAN RIBEIRO FRAZÃO Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

31906 Bruna elane lopes do 
nascimento 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliado na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

30591 Erika Denise da Silva 
Barros 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b. 

 Desclassificado 

33115 Aurieslley Nablo da 
Costa Silva 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26438 Pedro Gabriel Sobral da 
Silva 

Apresentou poucos comprovantes de residência.  Desclassificado 



 
 
 

28711 sarah cruz costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

31883 Sabrina Sousa da Silva Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

31331 Viviane Iris Da Costa Estudante desclassificado em virtude do trajeto diário domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não apresentar os 06 comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

28785 jose william rodrigues 
da silva junior 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25958 ANTONIO FIGUEIREDO 
DANTAS DE SOUSA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

Indeferido - o percurso prejudica 
o estudante para com as aulas 
presenciais. Estudante 
desclassificado em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso 
diário, sendo ida e volta somado 
superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

31848 Ruan David Santos 
Almeida 

Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

30710 ALYSON SILVA 
SIQUEIRA 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 

Indeferido - Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 

Desclassificado 



 
 
 

  ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio ser inferior a 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, 
fornecido por instituição de 
ensino superior conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 

26358 Marcia Beatriz Xavier 
Morais 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 04/2018, 
item 4 – 4.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32332 Angela Do Carmo Sales Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32682 Carlos André Ferreira 
da Silva Sousa 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C; 

 Desclassificado 

29186 Luiz Nogueira Neto Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 



 
 
 

31423 Gracielen do 
nascimento martins 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

25200 LUCAS ALEXANDRE 
SILVA ROCHA 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29236 Cláudio Neres Torres Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Recurso indeferido em virtude do 
trajeto domicílio – IES – domicílio 
ser inferior a 100 km somado ida 
e volta, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
-2.1, alínea D. 

Desclassificado 

33222 PAULA SUZANE PENHA 
RODRIGUES 

O km do trajeto é inferior ao exigido no edital.  Desclassificado 

28543 Ludmilla Sousa 
Carvalho 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO 
tudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; Estudante 
desclassificado por não 
apresentar documento de RG. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

28968 Luara Sousa Carvalho Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES  Desclassificado 



 
 
 

  – domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

  

29641 Lediane faria da silva Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

27029 carla leticia faria 
carneiro fonseca 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26186 JORISNEY FREITAS 
CAMPOS FILHO 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30111 Rayanne Costa Mendes O km do trajeto é inferior ao exigido no edital. Recurso indeferido. 
Estudante desclassificado em 
virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km 
somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Desclassificado 

25344 Ingrid de Jesus 
Gonçalves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

Indeferido, Estudante 
desclassificado em virtude de 
divergências nas informações 
prestadas nos anexos. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar os 06 comprovantes 
de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Desclassificado 

30148 Mateus monteles vieira Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

RECURSO INDEFERIDOTrajeto 
domicílio- IES- domicílio, não 
configura como um percurso 
diário, o trajeto infomado 
somado ida e volta é superior a 6 
horas de viagem 

Desclassificado 

29289 Lorrana macÊdo sobral Estudante desclassificado em virtude não fazer o percurso 
diário de 100 km somado ida e volta, conforme estabelecido 

 Desclassificado 



 
 
 

  em edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.1, alínea C.   

31863 Renan Marcos Silva de 
Jesus 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32966 Samira Santos Araújo Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Recurso Indeferido. Estudante 
desclassificado em virtude de não 
apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. Estudante 
desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

31835 Jeane da Silva viana  
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

25832 JAQUELINE Silva caldas  
Estudante desclassificado por não apresentar os seis 
comprovantes de residência dos últimos seis meses, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30972 Angela Maria Araujo de 
Sousa 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 



 
 
 

29783 vanessa betania do 
nascimento moura 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea 
D.Estudante desclassificado por não apresentar comprovante 
de residência na ordem correta conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

24921 KAUANE SHISLEY DIAS 
AGUIAR 

 RECURSO INDEFERIDO 
Trajeto domiclio IES domiclio, não 
configura um percurso diário 

Desclassificado 

25700 israel santos da silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

25110 Nádia Jeovana sampaio 
de mesquita 

A candidata foi desclassificada por não apresentar o comprovante de matrícula na IES, para o 
período vigente em 2022.1 item 3-3.2 alínea F, e os 6 comprovantes de residência item 3-3.2 alínea 
C conforme estabelecido em edital. 

Desclassificado 

32357 Rafaela caroline 
Rodrigues chagas 

Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de residência dos últimos seis meses 
conforme estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea C. Assim, como não apresentou comprovante 
de matrícula conforme estabelecido em edital item 3 – 3.2, alínea F. Não apresentou histórico 
acadêmico, fornecido pela instituição de ensino superior conforme estabelecido em edital, item 3 – 
3.2, alínea G. Não apresentou declaração de veracidade, devidamente assinada, conforme 
estabelecido em edital, item 3 -.2, alínea E. 

Desclassificado 

30994 Valdilene barbosa dos 
santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio ser inferior a 100 km somado ida e volta, conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 2 -2.1, alínea D. 

 Desclassificado 

32811 Carla adriane viana de 
oliveira 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

27651 RAFAEL SILVA E SILVA Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

29166 Mateus de Brito 
salgado 

Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29059 thalia caldas da silva Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

25579 KERLLYANY MORAIS 
DOS SANTOS 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

29851 Eluiane Souza de Brito Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso: INDEFERIDO. 
Estudante desclassificado em 
virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a 
próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

Desclassificado 

33181 Marcelo Italo Carvalho 
do Nascimento 

Desclassificado em virtude não fazer o percurso diário de 100 
km somado ida e volta, conforme estabelecido em edital seejuv 
04/2018,item 3 -3.1, alínea C. 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 

 Desclassificado 



 
 
 

  edital item 4 -4.2, alínea G.   

30326 Daniel Lindoso Penha Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28989 ginalva teixeira silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

26994 Echilley Thaise Costa 
Gomes da Silva 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

30436 kauann da silva nunes Estudante desclassificado em virtude de divergências nas informações prestadas no ato de inscrição 
e, em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio não configura como um percurso diário, sendo 
ida e volta somado superior 5 horas de viagem 

Desclassificado 

26430 Geanderson Victor 
Ferreira Pinheiro 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

29183 Rosilene da Silva Santos Não apresentou comprovantes de residência.  Desclassificado 

31598 gisele da cruz pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26744 ianny driele correa 
machado 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 

26947 IASMIN NOLASCO DE 
BRITO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33076 ianca bastos frança Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

32326 Ismael Nascimento 
Lima 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

32370 Karen Lorenna Pinto 
Penha 

Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 
o histórico e o comprovante de matricula não são da mesma 

pessoa, nem da mesma IES 

RECURSO: INDEFERIDO. Por 
divergências nas informações 
prestadas no ato de inscrição, 
conforme estabelecido no edital 
Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. o 
histórico e o comprovante de 
matricula não são da mesma 
pessoa, nem da mesma IES 

Desclassificado 

32104 iara bastos frança Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento CPF. 

 Desclassificado 

30839 victoria francyele vitor 
barbosa 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31620 marcos guilherme viana 
rodrigues 

- Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
- Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 

 Desclassificado 



 
 
 

  comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

  

32262 Elen Kailane morais 
santos 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30387 MATHEUS DA SILVA 
AZEVEDO 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 

 Desclassificado 

26613 Ester Moura Rodrigues Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b 

 Desclassificado 

31874 Luis fernando 
vasconcelos de oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

30233 LUÍS Felipe De Sousa 
Patricio 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 

 Desclassificado 



 
 
 

  alínea G. 
 

 
Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

  

33261 Lindice do Vale barreto Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28015 Erica samya de sousa 
lopes 

 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

32503 CINTHIA KAROLINE DA 
SILVA NASCIMENTO 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

31960 Macedo moura 
Rodrigues 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

30336 Cândida Pollyana 
Novais de Lima 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

 
Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido em virtude de 
não apresentar uma declaração 
(anexo I), assinada a próprio 
punho pelo titular do 
comprovante de residência 
apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o 
item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 
Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 
– 2.1, alínea E. 

Desclassificado 

30381 Kauan Alves de Oliveira - Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C;- Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de 
ensino superior conforme estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

 Desclassificado 

31649 Amanda Gomes 
mourão 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 

Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

25615 filipe mendes de sousa  

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

  

30395 francisca vanessa de 
oliveira de souza 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude da não apresentação de 
documento de RG e CPF, conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b; os documentos 
apresentados são de outra pessoa. 
Estudante desclassificado em virtude de divergências nas 
informações prestadas no ato de inscrição, conforme 
estabelecido no edital Seejuv 01/2022, item 4 – 4.1. 

 Desclassificado 

25199 ana paula de sousa 
alves 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29391 Emanuel sousa 
fernandes 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26189 Gil Endel Silva Farias 
Costa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
matrícula conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 2 – 2.1, alínea E. 

 Desclassificado 

28349 Cássio Henrique Nunes 
de Oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

32681 gustavo de freitas 
souza 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

31542 JOSE LAFAET 
MAGALHAES SILVA 
ROCHA 

RECURSO INDEFERIDO 
Estudante desclassificado por não apresentar seis comprovante 
de residência dos últimos seis meses conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

RECURSO INDEFERIDO Estudante 
desclassificado por não 
apresentar os seis comprovantes 
de residência dos últimos seis 
meses, conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 

Desclassificado 



 
 
 

   – 3.2, alínea C;  

30660 Maria Eduarda Sousa 
Catão 

Estudante desclassificado por não apresentar 6 últimos comprovantes de residência conforme 
estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar histórico acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea G. 

Desclassificado 

32252 Juan Péricles Gomes 
Maranhão de Matos 

Estudante desclassificado por de não apresentar histórico 
acadêmico disponibilizado pelo estabelecimento de ensino 
superior, conforme estabelecido no edital SEEJUV 01/2022 item 
3 - 3.2 alínea G. 

 Desclassificado 

30402 Marcos Jordão de 
Moura Santos 

- Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado em virtude de não apresentar uma 
declaração (anexo I), assinada a próprio punho pelo titular do 
comprovante de residência apresentado no ato de inscrição, 
não cumprindo desta forma o item 3- 3.2, alínea E, do edital 
Seejuv 01/2022. 

 Desclassificado 

30239 lawana Lauren Ribeiro 
Noronha 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

30281 gustavo SANTOS LEITE Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

33009 Yenne xiomara 
vasconcelos da 
conceição 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28055 carlianne oliveira 
amorim 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

Recurso indeferido por não 
apresentar 6 comprovantes de 
residência conforme estabelecido 

Desclassificado 



 
 
 

  Estudante desclassificado por não apresentar documento de RG em edital Seejuv 01/2022, item 3 
– 3.2, alínea C; 

 

31623 Caroline da costa dutra Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28602 MARIA DE FÁTIMA 
JESSIANE SOARES 

Resposta do Recurso: Estudante desclassificado em virtude da 
não apresentação de documento de RG conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 3.2, alínea b que comprove sua 
filiação e titularidade aos documentos enviados 

RECURSO INDEFEDRIDO 
Estudante desclassificado em 
virtude da não apresentação de 
documento de RG conforme 
estabelecido em edital Seejuv 
01/2022, item 3.2, alínea b que 
comprove sua filiação e 
titularidade aos documentos 
enviados 

Desclassificado 

26247 francisca bruna de 
oliveira 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 

Estudante desclassificado por não apresentar declaração de 
veracidade, devidamente assinada, conforme estabelecido em 
edital Seejuv 01/2022, item 3 -3.2, alínea H. 

 Desclassificado 

30391 Taís morais da silva Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; Estudante desclassificado por não 
apresentar comprovante de matrícula conforme estabelecido 
em edital Seejuv 01/2022, item 2 – 2.1, alínea E.Estudante 
desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES – domicílio 
não configura como um percurso diário, sendo ida e volta 
somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

29707 Igor Brito Maciel Estudante desclassificado por não apresentar histórico  Desclassificado 



 
 
 

  acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

  

28408 igor feitosa borges Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

28090 igor freire pereira Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

28326 ADRIANO SILVA DE 
SOUSA 

Estudante desclassificado por não apresentar os seis últimos 
comprovantes de residência, conforme estabelecido em edital 
SEEJUV 01/2022 - item 3 – 3.2, alínea C. 

 Desclassificado 

31919 ANa catarina da silva 
araujo 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 
Estudante desclassificado por não apresentar histórico 
acadêmico, fornecido por instituição de ensino superior 
conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, 
alínea G. 

 Desclassificado 

31155 NÁtalia peixoto Ribeiro Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior a 5 horas de viagem. 
Estudante desclassificado por não apresentar 6 comprovantes 
de residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 
Estudante desclassificado por não apresentar documento de 
RG. 

 Desclassificado 

27494 Cleude furtado da 
Conceicao 

Estudante desclassificado em virtude de ser domiciliada na 
mesma cidade onde estuda não atendendo desta forma item 2 
- 2.1, alínea C. 

 Desclassificado 



 
 
 

31064 Evillyn Vitória Sousa 
dos santos 

Estudante desclassificado em virtude do trajeto domicílio – IES 
– domicílio não configura como um percurso diário, sendo ida e 
volta somado superior 5 horas de viagem 

 Desclassificado 

26355 antonio rafael de jesus 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar comprovante de 
residência conforme estabelecido em edital Seejuv 01/2022, 
item 3 – 3.2, alínea C; 

 Desclassificado 

30761 Camila silva gomes da 
costa 

Estudante desclassificado por não apresentar todos os 06 
comprovante de residência conforme estabelecido em edital 
Seejuv 01/2022, item 3 – 3.2, alínea C; 

Estudante desclassificado por não apresentar a parte da frente 
do documento RG. 

 Desclassificado 

 


