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Universidade Federal do Oeste do Pará 

Edital Nº 033/2016 - DRA/Proen/Ufopa, de 16 de maio de 2016. 

Processo Seletivo Regular 2016 (PSR/Ufopa 2016) 

 

Resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 023/2016 - 

DRA/Proen/Ufopa, de 05 de maio de 2016. 

 

Resultado final do processo de análise de documentos dos candidatos classificados em quinta 

chamada no Processo Seletivo Regular 2016 da Ufopa. 

 

O Diretor de Registro Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) TORNA 

PÚBLICO o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 

023/2016-DRA/Proen/Ufopa e o resultado final do processo de habilitação dos candidatos 

classificados em quinta chamada no PSR/Ufopa 2016. 

 

1. Os candidatos que não interpuseram recursos nos dias 12 e 13 de maio de 2016, ou que tiveram 

seus recursos INDEFERIDOS, perderam o direito à vaga na Ufopa, conforme consta do item 10 

do Edital nº 023/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

2. Os candidatos que, no período de 09 a 11 de maio de 2016, não entregaram os documentos 

necessários à habilitação, são considerados AUSENTES e perderam, automaticamente, o 

direito à vaga na Ufopa, conforme consta do item 11 do Edital nº 023/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

3. Os candidatos que tiveram sua habilitação DEFERIDA serão matriculados pelas respectivas 

unidades acadêmicas nos componentes curriculares correspondentes ao primeiro semestre do 

seu referido curso. 

4. De acordo com o Calendário Acadêmico 2016, o início das aulas está previsto para o dia 30 

de maio de 2016. 

5. Os candidatos que tiveram sua habilitação deferida deverão realizar cadastro para acesso ao 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no link: 

https://sistemas.ufopa.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf 

 

 
Santarém-PA, 16 de maio de 2016. 

 

Edson de Sousa Almeida 

Diretor de Registro Acadêmico da Ufopa 

Portaria Nº 2.456, de 16/12/2013 

SIAPE 1825019 

https://sistemas.ufopa.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

AGRONOMIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 

 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 547.64) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000011356 KLEBERSON AMARAL DA SILVA DEFERIDA/201601137 

 

 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 539.56) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000010391 AMANDA LOPES DE LIMA AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 534.02) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000001843 MARCIA GEMAQUE DEFERIDA/201601135 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 534.4) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000009074 ANDRÉS EDUARDO PIMENTEL FRÍAS AUSENTE 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

ARQUEOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 518.44) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000010813 DANNILE SOUSA DA SILVA DEFERIDA/201601116 

2 20160000010602 JÚLIA BEATRIZ MAGNO COELHO DEFERIDA/201601138 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 550.62) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000012520 DAVID FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR DEFERIDA/201601125 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE (INTEGRAL) - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 529.76) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000002570 JÚLIA MARIANA GONÇALVES NORIEGA AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

BIOTECNOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 594.26) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000000047 KANANDA KALIANE NASCIMENTO SOUZA DEFERIDA/201601134  

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 545.12) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000000205 ALESSANDRA COSTA DA SILVA DEFERIDA/201601128 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 571.38) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000005238 GABRIEL PRADO PRINTES AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

 

 

 

 

DIREITO - Santarém 
 
 

Ampla Concorrência (Nota de corte: 688.2) 
 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000009163 WEIDER DANIEL DA SILVA VIANA DEFERIDA/201601121 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 654.28) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000001365 CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE AUSENTE 

2 20160000003701 ORLANDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR DEFERIDA/201601129 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: 607.82) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000002384 ANA PAULA RACHOR TAGLIEBER DEFERIDA/201601143 



Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 
 

 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

 

 

 

 

ENGENHARIA DA PESCA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 512.82) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000008838 JAQUELINE LIMA DE MOURA DEFERIDA/201601132 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 507.88) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000000219 PAULA MARCELA PAZ DO CARMO DEFERIDA/201601140  

2 20160000010908 RITA DE CASSIA CAMPOS IMBIRIBA DEFERIDA/201601142  

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 
 

 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 593.66) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000007738 MARIANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DEFERIDA/201601133 

2 20160000000337 REINALDO AMARAL GARCIA DEFERIDA/201601124 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 593.54) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000001330 LUIS FERNANDO SILVA PRINTES AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 
 

 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

GEOFÍSICA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 502.34) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000005369 DANIEL COSTA DE MIRANDA DEFERIDA/201601120 

2 20160000006077 JADSON CARLOS AQUINO LOPES DEFERIDA/201601123  

3 20160000004489 JULIANA DA SILVA RIBEIRO DEFERIDA/201601131 

4 20160000005073 MELQUEZEDEQUE PEREIRA DE AQUINO DEFERIDA/201601127 

5 20160000006633 RENATO DOS SANTOS DA SILVA DEFERIDA/201601122 

6 20160000000814 SAVANI DOS SANTOS AZEVEDO DEFERIDA/201601119 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 468.5) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000002938 KEITIANE BISPO RODRIGUES ROQUE AUSENTE 

2 20160000008633 LUCAS ALMADA DE SOUSA MARTINS AUSENTE 

3 20160000003819 MOISÉS YAGO SILVA DE SOUSA DEFERIDA/201601130 

4 20160000002297 RAISSA NACARA MIRANDA DA SILVA AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 



 

 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

GEOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 550.82) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000005909 ANA KAROLINE AMOEDO MOUZINHO DEFERIDA/201601136 

2 20160000001312 ERVERLON BRUNO DA PAIXÃO CHAVES AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 531.32) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000001816 ALESSANDRA LORENA BARBOSA DA SILVA DEFERIDA/201601141 

2 20160000009604 MARILIA FIGUEIREDO DOS SANTOS AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 547.92) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000005083 JAINE BEZERRA MARTINS DEFERIDA/201601139 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 530.8) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000004772 ELAINE CRISTINA FIGUEIRA BATISTA DEFERIDA/201601117 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA INTEGRADA EM BIOLOGIA E QUÍMICA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 534.62) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000005437 KEYSE DOS SANTOS PEREIRA DEFERIDA/201601126  

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

ZOOTECNIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome  

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: 560.4) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação/Matrícula 

1 20160000004997 DÉBORA CARDOSO VERAS DEFERIDA/201601118 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 


